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Javni razpisi

Št. U014-31/2019/1 Ob-1686/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 22/18) objavlja

preklic
javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo goz-

darstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljublja-
na, Parmova 53, številka 46/09, Ob-1962/09, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 27. 2. 2009.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo  
in varstvo rastlin

Št. U014-31/2019/2 Ob-1687/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 22/18) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije  
z osemenjevanjem domačih živali na območju 

Republike Slovenije
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij 
verificiranim veterinarskim organizacijam za izvajanje 
reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na ob-
močju Republike Slovenije.

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba se sklene za obdobje 10 let in začne veljati 
z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in kon-
cesionarjem.

IV. Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske or-

ganizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja 
pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo 
o verifikaciji, ali za veterinarsko ambulanto B, ali veteri-
narsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali vete-
rinarsko kliniko, in ki še nimajo dodeljene koncesije za 

opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega 
javnega razpisa in tiste veterinarske organizacije, ki že 
imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, pa jim bo konce-
sija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, 
potekla. Na javni razpis se veterinarske organizacije pri-
javijo dva meseca pred prenehanjem oziroma potekom 
koncesijske pogodbe;

– veterinarske organizacije morajo glede zaposli-
tve veterinarjev in veterinarskih pomočnikov vseskozi 
izpolnjevati minimalne kadrovske pogoje po predpisu, 
ki ureja pogoje za veterinarske organizacije;

– veterinarske organizacije morajo zagotavljati 
osemenjevanje najmanj 360 dni v letu in imeti ustrezno 
opremo za osemenjevanje ter razpolagati s predpisani-
mi dokumenti o razmnoževanju.

V. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veteri-

narske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali 
veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali 
veterinarsko kliniko;

– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih po-
močnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter 
dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1 ali pogodbo 
o zaposlitvi);

– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih 
pomočnikov, ki imajo za opravljanje veterinarskih dejav-
nosti sklenjeno podjemno pogodbo ali pogodbo o delu 
(fotokopijo veljavne pogodbe);

– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali števil-
ko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa 
potrdilo o doseženi izobrazbi;

– šifre osemenjevalcev, ki bodo opravljali oseme-
njevanje;

– pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim sredi-
ščem ali distribucijskim centrom glede načina dobave 
semena za posamezne vrste živali;

– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske or-
ganizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih 
družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije 
za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot sa-
mostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne 
smeta biti starejša od 15 dni.

VI. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do pre-
klica.

VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali 
prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – javni razpis – koncesija – osemenjevanje« 
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
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VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak prvi te-
den v mesecu v prostorih UVHVVR, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana. Vloge prispele na naslov iz VII. točke 
tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se 
bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca. 
Prijave prejete po 25. dnevu v preteklem mesecu bodo 
obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. 
Prijavitelji bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred 
odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju 
vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki 
prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.

IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo 
prijavitelji prejeli odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenje-
vanju prispelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 
na tel. 01/300-13-00 in 300-13-09, vsak dan od 9. do 
10. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo  
in varstvo rastlin

Št. 430-76/2019 Ob-1716/19
Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu z Letnim 
programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2019, ki 
ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij 

izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, 
sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih 
športnih objektov in sofinanciranje opremljanja 
olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji 

OKS – ZŠZ) v letu 2019
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega 

uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 
Ljubljana.

2. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje investicij izgradnje 

razsvetljave nepokritih športnih površin v letu 2019, se 
lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti javne nepokrite 
športne površine.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novo-
gradnje pokritih športnih objektov v letu 2019, se lahko 
prijavijo občine investitorke, ki imajo v lasti zemljišča, na 
katerih bodo stali novi športni objekti.

Na javni razpis za sofinanciranje opremljanja olim-
pijskih športnih centrov (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) 
v letu 2019, se lahko prijavijo Nacionalne panožne špor-
tne zveze, ki imajo trenažne kapacitete zagotovljene 
v olimpijskem športnem centru.

3. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je posodobitev obstoječih javnih 

nepokritih športnih površin ter njihova učinkovita raba, 
spodbuditev gradnje novih športnih objektov ter izbolj-
šanje opremljenosti olimpijskih športnih centrov, skladno 
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 
2014–2023.

Cilj razpisa je zagotoviti kakovostne prostorske po-
goje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov 
ter izboljšati kakovost panožnih športnih centrov za ra-
zvoj tekmovalnega športa.

4. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investi-

cij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, 
sofinanciranje investicij v novogradnje pokritih športnih 

objektov in sofinanciranje opremljanja športnih objektov 
in površin olimpijskih športnih centrov (po kategorizaciji 
OKS – ZŠZ) v letu 2019, katerih sofinanciranje se bo pri-
čelo po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov 
za leto 2019 in podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.

Sklop 1
Sofinancirala se bo izgradnja LED razsvetljave ne-

pokritih športnih površin v letu 2019.
Sklop 2
Sofinancirala se bo novogradnja javnih pokritih 

športnih objektov v letu 2019.
Sklop 3
Sofinanciral se bo nakup opreme za olimpijske špor-

tne centre (po kategorizaciji OKS – ZŠZ) v letu 2019.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški izgra-

dnje razsvetljave nepokritih športnih površin, ki bodo 
nastali od 1. 1. 2019 do 20. 11. 2019. Investicija mora 
biti zaključena najkasneje do 30. 4. 2020, pri čemer se 
za zaključek investicije šteje, da je predana v uporabo.

V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje 
pokritih športnih objektov od začetka izvedbe del na 
gradbišču do predaje v uporabo. V okviru sklopa 2 se 
sofinancirajo stroški izgradnje, ki bodo nastali od 1. 1. 
2019 do 20. 11. 2019. Investicija mora biti zaključena 
najkasneje do 31. 8. 2020, pri čemer se za zaključek 
investicije šteje, da je predana v uporabo. Stroški inve-
sticije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stro-
ški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški 
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso 
upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

V okviru sklopa 3 se sofinancirajo stroški nakupa 
opreme za olimpijske športne centre (po kategorizaciji 
OKS – ZŠZ), ki bodo nastali od 1. 1. 2019 do 20. 11. 
2019. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 
31. 12. 2019, pri čemer se za zaključek investicije šteje, 
da je oprema predana v uporabo.

6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za so-

financiranje investicij v letu 2019, je 3.205.000,00 EUR. 
Pravice porabe so, po sprejetju rebalansa proračuna 
za leto 2019, zagotovljene na PP 222010 – Investicije 
v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski 
transferji občinam in na kontu 4310 – Investicijski trans-
feri nepridobitnim organizacijam.

Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1 

za leto 2019 znaša 1.000.000,00 EUR. MIZŠ bo sofi-
nanciralo izgradnjo LED razsvetljave desetih nepokritih 
športnih površin v predvideni višini 100.000,00 EUR, 
kar predstavlja del celotne izgradnje razsvetljave, 
katere investicijska vrednost ne sme biti manjša od 
150.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1 
kandidira manj kot deset prijaviteljev, se ostanek sred-
stev prenese v sklop 2.

Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2 

za leto 2019 znaša 1.705.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinan-
ciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje pokri-
tih športnih objektov v predvideni višini 426.250,00 EUR 
vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 
1.000.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 2 
kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sred-
stev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, 
vendar največ do zneska vrednosti posamezne investi-
cije brez DDV.

Sklop 3
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 3 za 

leto 2019 znaša 500.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo 
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dva izbrana projekta nakupa opreme za olimpijske športne 
centre v predvideni višini 250.000,00 EUR vrednosti celo-
tne investicije, ki ne sme biti manjša od 350.000,00 EUR 
brez DDV. V primeru, da za sklop 3 kandidirata manj kot 
dva prijavitelja, se ostanek sredstev prenese v sklop 2.

7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni vi-

šini 1.000.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2019, 
zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga 
za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2019.

Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni 
višini 1.705.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 

2019, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki 
bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 
2019.

Sredstva za sofinanciranje sklopa 3 v predvideni vi-
šini 500.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu 2019, 
zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga 
za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2019.

Sredstva bodo prejemnikom izplačana na osnovi 
e-računa, h kateremu mora biti priloženo dokazilo o re-
alizaciji – račun za opravljena dela, oziroma račun za 
kupljeno opremo, in po opravljeni kontroli e-računa in 
prilog s strani ministrstva.

8. Pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Sklop 1

8.1 Površina nepokrite športne površine, ki je predmet sofinanciranja, ne sme biti manjša od 6.900 m2. 
8.2 Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 

naslova tega razpisa.
8.3 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko 

dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije. Iz sklepa o potrditvi investicijske 
dokumentacije mora biti razvidna vrednost celotne investicije z DDV in viri financiranja.

8.4 Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 150.000,00 EUR brez DDV.
8.5 Investicija se začne v letu 2019 in zaključi najkasneje do 30. 4. 2020.
8.6 Prijavitelj je oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018. MIZŠ je poročilo potrdilo.

Sklop 2

8.1 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko 
dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

8.2 Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 1.000.000,00 EUR (brez DDV).
8.3 Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 

naslova tega razpisa.
8.4 Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2019 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2020.
8.5 Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
8.6 Prijavitelj je oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018. MIZŠ je poročilo potrdilo.

Sklop 3

8.1 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko 
dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

8.2 Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 350.000,00 EUR (brez DDV).
8.3 Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz 

naslova tega razpisa.
8.4 Investicija se začne in zaključi v letu 2019.
8.5 Prijavitelj mora predložiti dokazilo, da ima olimpijski športni center licenco OKS – ZŠZ.
8.6 Oprema, ki je predmet sofinanciranja, bo uporabljena za panogo, ki ima trenažne kapacitete zagotovljene 

v olimpijskem športnem centru.
8.7 Prijavitelj mora predložiti izjavo, da opreme, ki je predmet sofinanciranja, ne bo odtujil pred iztekom 

amortizacijske dobe in da bo z njo ravnal kot skrben gospodar.

9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa.
Sklop 1

MERILO Št. točk Točkovanje
1. Osvetljenost nepokrite športne površine po končani 

investiciji v luxih (lumen/m2).
0–4 nad 1000 lx = 4 točke

nad 900 lx do 1000 lx = 3 točke
nad 800 lx do 900 lx = 2 točki
nad 700 lx do 800 lx = 1 točka
do 700 lx = 0 točk

2. Uspešnost občine, ki je lastnica nepokritega 
športnega objekta, na javnih razpisih MIZŠ za športno 
infrastrukturo (brez sredstev ESRR) v zadnjih osmih 
letih – od leta 2010 do 2018. 

0–3 Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu 
MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran:
– pred letom 2015 = 2 točki
– v letih 2016 ali 2017 = 1 točka
– leta 2018 = 0 točk
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MERILO Št. točk Točkovanje
3. Odstotek vloženih finančnih sredstev občine, ki je 

lastnica nepokritega športnega objekta, v programe 
športa v letu 2018, glede na celotni proračun lokalne 
skupnosti, ki je razviden iz Letnega poročila LPŠ 
občin.

0–5 nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk

4. Površina obstoječih nepokritih športnih površin na 
prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 
3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega 
programa športa v RS.

0–5 do 2,00 m2 = 5 točk
nad 2,00 m2 do 2,50 m2 = 4 točke
nad 2,50 m2 do 3,00 m2 = 3 točke
nad 3,00 m2 do 3,50 m2 = 2 točki
nad 3,50 m2 do 4,00 m2 = 1 točka
nad 4,00 m2 = 0 točk

Izbranih bo tistih deset prijaviteljev, ki bodo zbrali 
največje skupno število točk.

V primeru, da se na deseto mesto uvrstita dva ali 
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki 
bo kandidiral s projektom z višjo investicijsko vrednostjo. 
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za 
kandidiranje, se zavrnejo. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v določenem roku, se zavržejo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda 
izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Pro-
jekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvoj-
nih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji 
sklenilo pogodbo o sofinanciranju.

Sklop 2

MERILO Št. točk Točkovanje
1. Vrednost investicije z DDV. 0–5 nad 3,5 mio EUR = 5 točk

nad 3,0 mio do 3,5 mio EUR = 4 točke
nad 2,5 mio do 3 mio EUR = 3 točke
nad 2,0 mio do 2,5 mio EUR = 2 točki
nad 1,5 mio do 2,0 mio EUR = 1 točka
do 1,5 mio EUR = 0 točk

2. Uspešnost občine, ki je lastnica zemljišča, na javnih 
razpisih MIZŠ za športno infrastrukturo (brez sredstev 
ESRR) v zadnjih osmih letih – od leta 2010 do 2018. 

0–3 Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu 
MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran:
pred letom 2015 = 2 točki
v letih 2016 ali 2017 = 1 točka
leta 2018 = 0 točk

3. Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja 
v programe športa v letu 2018, glede na celotni 
proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden 
iz Letnega poročila LPŠ občin. 

0–5 nad 1,8 % = 5 točk
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk

4. Površina obstoječih pokritih športnih površin na 
prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 
0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega 
programa športa v RS.

0–5 do 0,25 m2 = 5 točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk

5. Površina obstoječih nepokritih športnih površin na 
prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih 
3,20 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega 
programa športa v RS.

0–5 do 2,00 m2 = 5 točk
nad 2,00 m2 do 2,50 m2 = 4 točke
nad 2,50 m2 do 3,00 m2 = 3 točke
nad 3,00 m2 do 3,50 m2 = 2 točki
nad 3,50 m2 do 4,00 m2 = 1 točka
nad 4,00 m2 = 0 točk

Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali naj-
večje skupno število točk.
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V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali več 
prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki bo 
z investicijskim projektom bolj povečal površino pokritih 
športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni skupnosti.

Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kan-
didiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku, se zavržejo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda 
izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Pro-
jekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvoj-
nih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji 
sklenilo pogodbo o sofinanciranju.

Sklop 3

MERILO Št. točk Točkovanje
1. Število medalj, ki so jih športniki NPŠZ, ki kandidira na 

razpisu, osvojili na velikih mednarodnih tekmovanjih 
(OI, SP, EP) v članski konkurenci v letih 2008 do 2018 
v panogi, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet 
sofinanciranja, v olimpijskem športnem centru 

0–4 več kot 8 medalj = 5 točk
7 do 8 medalj = 4 točke
5 do 6 medalj = 3 točke
3 do 4 medalje = 2 točki
1 do 2 medalji = 1 točka
brez medalj = 0 točk

2. Število kategoriziranih športnikov (po kategorizaciji 
OKS, veljavni na dan razpisa) v panogi, ki bo 
uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja, 
v olimpijskem športnem centru

0–5 nad 100 kategoriziranih športnikov = 5 točk
nad 80 do 100 kat. športnikov = 4 točke
nad 60 do 80 kat. športnikov = 3 točke
nad 40 do 60 kat. športnikov = 2 točki
nad 20 do 40 kat. športnikov = 1 točka
do 20 kategoriziranih športnikov = 0 točk

3. Število registriranih športnikov (upoštevajo se 
podatki OKS, ki veljajo na dan razpisa) v panogi, ki 
bo uporabljala opremo, ki je predmet sofinanciranja, 
v olimpijskem športnem centru

0–5 nad 400 registriranih športnikov = 5 točk
nad 325 do 400 reg. športnikov = 4 točke
nad 250 do 325 reg. športnikov = 3 točke
nad 175 do 250 reg. športnikov = 2 točki
nad 100 do 175 reg. športnikov = 1 točka
do 100 registriranih športnikov = 0 točk

4. Višina vseh realiziranih sredstev NPŠZ v letu 2018 
za panogo, ki bo uporabljala opremo, ki je predmet 
sofinanciranja

0–5 nad 2 mio EUR = 5 točk
nad 1,5 mio do 2 mio EUR = 4 točke
nad 1 mio do 1,5 mio EUR = 3 točke
nad 500.000 do 1 mio EUR = 2 točki
nad 250.000 do 500.000 EUR = 1 točka
do 250.000 EUR = 0 točk

Izbrana bosta tista prijavitelja, ki bosta zbrala naj-
večje skupno število točk.

V primeru, da se na drugo mesto uvrstita dva ali 
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti, ki 
bo kandidiral s projektom z višjo investicijsko vrednostjo.

Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kan-
didiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku, se zavržejo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izda 
izbranim prejemnikom odločbo o dodelitvi sredstev. Pro-
jekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvoj-
nih programov v državnem proračunu. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport bo z izbranimi prijavitelji 
sklenilo pogodbo o sofinanciranju.

10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1

10.1 Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Izjava, da se investicija ni začela izvajati pred letom 2019 in da bo zaključena najkasneje do 30. 4. 2020.
10.4 Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2019 in veljavni načrt razvojnih programov.
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10.5 Izjavo o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6 Parafiran vzorec pogodbe.
10.7 Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki je izdelan skladno z Uredbo 

o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16). 

10.8 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
z DDV in viri financiranja. 

10.9 Dokazilo o lastništvu nepremičnine, kjer bodo izvedena dela.
10.10 Prijavitelj naj predloži idejno zasnovo (IZP) z opisom del in specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki 

ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.11 Prijavitelj predloži izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto 2018.

Sklop 2

10.1 Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2019 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2020.
10.4 Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2019 in veljavni načrt razvojnih programov.
10.5 Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6 Parafiran vzorec pogodbe.
10.7 Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).

10.8 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
z DDV in viri financiranja.

10.9 Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela, oziroma bodo gradbena dela izvedena.
10.10 Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
10.11 Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
10.12 Prijavitelj mora predložiti izjavo, da je MIZŠ oddal poročilo o realizaciji letnega programa športa za leto 

2018.

Sklop 3

10.1 Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Izjava, da se investicija začne in konča v letu 2019.
10.4 Potrjen Finančni načrt NPŠZ za leto 2019. 
10.5 Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
10.6 Parafiran vzorec pogodbe.
10.7 Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), če je potrebna.

10.8 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
z DDV in viri financiranja.

10.8 Dokazilo, da ima olimpijski športni center licenco OKS – ZŠZ.
10.9 Specifikacijo opreme na osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev.
10.10 Finančno poročilo NPŠZ za leto 2018.
10.11 Kopijo pogodbe med lastnikom, oziroma upravljavcem športnega objekta ali športne površine in NPŠZ, iz 

katere je razviden zagotovljen letni obseg izvajanja športne dejavnosti za športno panogo.
10.12 Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo oprema, ki je predmet sofinanciranja, uporabljena za panogo, ki ima 

trenažne kapacitete zagotovljene v olimpijskem športnem centru.
10.13 Prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo z opremo, ki je predmet sofinanciranja, ravnal kot skrben gospodar, 

in da je ne bo odtujil pred iztekom amortizacijske dobe.

11. Način prijave in razpisni rok: rok za prijavo na 
razpis je 30. 4. 2019. Pisne prijave na razpisnih obrazcih 
pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Prija-
va mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek 
pa mora biti na sprednji strani označen z napisom za 
sklop 1: »Ne odpiraj sklop 1 (430-72/2019)«, za sklop 2: 
»Ne odpiraj sklop 2 (430-72/2019)« ali za sklop 3: »Ne 
odpiraj sklop 3 (430-72/2019)«. Na ovitku mora biti 

označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prija-
va prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje 
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno 
pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave, 
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za kate-
re bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili 
potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane 
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na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumenta-
cije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni 
prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno in-
vesticijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.

12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne 
7. 5. 2019 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 
20. 5. 2019.

14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sple-
tni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu 
http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo 
na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa 
vprašanja, ki bodo prejeta do 15. 4. 2019, bo odgovor-
jeno do 19. 4. 2019.

Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. 
Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena 
oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce pri-
javitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 11. točko tega 
razpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-1717/19
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o iz-

vajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih 
za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti to-
bačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 14/19) v povezavi 
z 22. členom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih 
in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) 
in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega raz-
pisa za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje 
in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih 
za sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2019–2022 
ter o imenovanju članov Komisije za vodenje postop-
ka za izvedbo javnega razpisa za izbiro izdajatelja, 
odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih iden-
tifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih 
izdelkov za obdobje 2019–2022, št. 187-155/2019/1 
z dne 12. 3. 2019, objavlja Ministrstvo za zdravje Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje  

in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, 
namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov  

za obdobje 2019–2022
I. Namen razpisa
Namen razpisa je izbira in imenovanje subjekta 

(v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), ki bo odgovoren za 
ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak 
na ravni zavojčka in na ravni agregirane embalaže 
ter identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objek-
tov in strojev v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) 2018/574 z dne 15. decembra 2017 o tehničnih 
standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sle-
dljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 
2018, str. 7; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2018/574/EU).

Izdajatelj, ki bo izbran in imenovan v postopku 
javnega razpisa, mora izpolnjevati vse pogoje in merila 
navedena v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni 
uredbi 2018/574/EU.

Imenovani izdajatelj bo, skladno z drugim odstav-
kom člena 4.1. Izvedbene uredbe 2018/574/EU, izdajal 
identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo 
na trg v Republiki Sloveniji.

Ocenjeno število ustvarjenih in izdanih posebnih 
identifikacijskih oznak na letnem nivoju je 175 milijonov1, 
poleg tega bo potrebno ustvariti in izdati še približno 
6.000 identifikacijskih kod gospodarskih subjektov in 
objektov2. Ker v Sloveniji nimamo proizvodnje tobačnih 
izdelkov, ne pričakujemo, da bo potrebno izdajati iden-
tifikacijske kode strojev. Če se stanje v prihodnjih letih 
spremeni, bo izbrani izdajatelj identifikacijskih oznak 
ustvarjal in izdajal tudi identifikacijske kode strojev.

1 Vir: Finančna uprava RS
2 Vir: Ministrstvo za zdravje

II. Pogoji za izbiro izdajatelja
1. Ponudnik mora biti subjekt, ki na trgu ponuja 

informacijske rešitve, namenjene za kodiranje in slede-
nje izdelkom, in je sposoben začeti ustvarjati in izdajati 
posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in 
na ravni agregirane embalaže ter identifikacijske kode 
gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu 
z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU, najkasneje do 20. 5. 
2019.

2. Ponudnik mora biti gospodarsko in finančno sta-
bilen subjekt. Ponudnik predloži kratek opis osnovne 
dejavnosti, nabor izdelkov in/ali storitev ter vsaj eno 
referenčno potrdilo, da je v zadnjih treh letih, šteto od 
dneva objave tega javnega razpisa, sklenil z javnim ali 
zasebnim naročnikom vsaj eno pogodbo ali naročilni-
co, katere predmet so take ali podobne informacijske 
rešitve.

3. Ponudnik mora podrobno opisati, kako bo iz-
polnjeval zahteve, navedene v točkah 3.1. do 3.7. Za 
vsako zahtevo je potrebno podrobno napisati, kako jo bo 
izpolnil in navesti njegov pristop k predlaganemu izvaja-
nju storitev. Samo pritrdilna izjava ponudnika, da lahko 
oziroma bo izvedel razpisano storitev ali ponavljanje 
razpisanih zahtev ne zadostuje. Predlagana rešitev po-
nudnika mora izpolnjevati naslednje obvezne zahteve:

3.1. Sprejemanje zahtevkov in izdajanje identifika-
cijskih oznak na ravni zavojčka v skladu z 8. in 9. členom 
Izvedbene uredbe 2018/574/EU. V skladu z omenjenima 
členoma mora izdajatelj identifikacijskih oznak zagotoviti 
posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka, ki 
jo sestavlja čim krajše zaporedje alfanumeričnih zna-
kov, ki ne sme presegati dolžine 50 znakov in mora 
biti v skladu s prvim odstavkom 8. člena Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU. Imenovani izdajatelj identifika-
cijskih oznak je odgovoren za ustvarjanje kode, ki je 
sestavljena iz elementov iz točk (a), (b) in (c) prvega 
odstavka 8. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Če 
izdajatelj identifikacijskih oznak za ustvarjanje poseb-
nih identifikacijskih oznak na ravni zavojčka uporablja 
šifriranje ali stiskanje, Ministrstvo za zdravje obvesti 
o algoritmih, ki jih uporablja za to šifriranje in stiskanje. 
Izdajatelj mora sprejemati zahtevke gospodarskih su-
bjektov elektronsko, v skladu s 36. členom Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU. Kode se proizvajalcem in uvozni-
kom posreduje elektronsko.

3.2. Sprejemanje zahtevkov in izdajanje identifika-
cijske oznake na ravni agregirane embalaže v skladu 
z 11. in 13. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 
Če gospodarski subjekt ne bo sam ustvaril posebne 
identifikacijske oznake na ravni agregirane embalaže 
v skladu z 10. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU, 
jo mora na podlagi zahtevka gospodarskih subjektov 
ustvariti izdajatelj. V tem primeru jo izdajatelj ustva-
ri v skladu z 11. in 13. členom Izvedbene uredbe 
2018/574/EU in jo sestavlja zaporedje največ 100 al-
fanumeričnih znakov.
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3.3. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacij-
skih kod gospodarskega subjekta in izdaja ter registraci-
ja identifikacijskih kod gospodarskega subjekta v skladu 
s 14. in 15. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 
Gospodarski subjekti in upravljavci prvih malopro-
dajnih mest v skladu s 14. členom Izvedbene uredbe 
2018/574/EU pri izdajatelju zahtevajo identifikacijsko 
kodo gospodarskega subjekta. Pojem gospodarski 
subjekt in prvo maloprodajno mesto sta opredeljena 
v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.

3.4. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacij-
skih kod objekta in izdaja ter registracija identifikacijskih 
kod objekta v skladu s 16. in 17. členom Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU. Gospodarski subjekti in upravljav-
ci prvih maloprodajnih mest v skladu s 16. členom Iz-
vedbene uredbe 2018/574/EU pri izdajatelju zahtevajo 
identifikacijsko kodo objekta. Pojem objekt je opredeljen 
v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.

3.5. Sprejemanje zahtevkov za izdajo identifikacij-
skih kod stroja in izdaja ter registracija identifikacijskih 
kod stroja v skladu z 18. in 19. členom Izvedbene uredbe 
2018/574/EU. Proizvajalci in uvozniki v skladu z 18. čle-
nom Izvedbene uredbe 2018/574/EU izdajatelju predlo-
žijo zahtevek za identifikacijsko kodo stroja. Pojem stroj 
je opredeljen v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.

3.6. Deaktiviranje identifikacijskih kod gospodarskih 
subjektov, objektov in strojev, kadar tako zahteva Mini-
strstvo za zdravje in samodejno deaktiviranje vseh pove-
zanih identifikacijskih kod v skladu s četrtim odstavkom 
15. člena, četrtim odstavkom 17. člena in četrtim od-
stavkom 19. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. De-
aktivacija identifikacijske kode gospodarskega subjekta 
pomeni tudi samodejno deaktivacijo povezanih identifi-
kacijskih kod objektov in strojev. Deaktivacija identifika-
cijske kode objekta pa pomeni samodejno deaktivacijo 
povezanih identifikacijskih kod stroja.

3.7. Priprava nespletnih ploskih datotek in registrov, 
skupaj s pojasnili o njihovi strukturi in zagotavljanje, 
da se posodobljen izvod vseh nespletnih ploskih dato-
tek, registrov in povezanih pojasnil prek usmerjevalni-
ka elektronsko pošlje v sekundarni repozitorij v skladu 
z 20. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Razlage 
pojmov nespletne ploske datoteke in register so zapisa-
ne v 2. členu Izvedbene uredbe 2018/574/EU.

4. Ponudnik in njegovi podizvajalci morajo biti ne-
odvisni od tobačne industrije in izpolnjevati merila iz 
35. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Ponudnik 
k vlogi predloži izjavo o neodvisnosti od tobačne indu-
strije in izpolnjevanju meril iz drugega odstavka 35. čle-
na Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Izjava o neodvi-
snosti se mora obnavljati vsako leto. Omenjene letne 
izjave vsebujejo popoln seznam storitev, ki so bile nu-
dene tobačni industriji v preteklem koledarskem letu ter 
posamezne izjave o finančni neodvisnosti od tobačne 
industrije, ki jih predložijo vsi vodstveni člani ponudnika. 
Javni organi in javna podjetja skupaj s podizvajalci se 
štejejo za neodvisne od tobačne industrije.

5. Ponudnik mora priložiti dokumentacijo, ki doka-
zuje, da je opremljen z edinstveno identifikacijsko kodo 
v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 
2018/574/EU. Koda mora biti sestavljena iz alfanume-
ričnih znakov in izpolnjevati standard Mednarodne orga-
nizacije za standardizacijo/Mednarodne elektrotehniške 
komisije (v nadaljevanju ISO/IEC) 15459-2:2015.

6. Ponudnik, ki namerava opravljanje svojih nalog, 
v skladu z drugim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 
2018/574/EU, oddati podizvajalcem, je dolžan sporo-
čiti identiteto predvidenih podizvajalcev (naziv, naslov, 
matična številka, davčna številka, transakcijski raču-

ni, zastopniki) in opis predvidenega dela podizvajalca. 
Podizvajalci, ki bodo opravljali delo v zvezi z ustvarja-
njem in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, morajo 
biti sposobni ustvarjati in izdajati posebne identifikacij-
ske oznake v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU 
v roku iz prve točke tega poglavja in morajo izpolnjevati 
enake pogoje in merila kot ponudnik in upoštevati vse 
tehnične standarde za vzpostavitev in delovanje sistema 
sledljivosti tobačnih izdelkov, navedene v tej razpisni do-
kumentaciji in v Izvedbeni uredbi 2018/574/EU.

7. Ponudnik mora pripraviti in predložiti načrt izsto-
pa s postopkom zagotovitve neprekinjenosti delovanja, 
dokler ni imenovan nov izdajatelj identifikacijskih oznak, 
v skladu s točko (b) osmega odstavka 3. člena Izvedbe-
ne uredbe 2018/574/EU.

8. Ponudnik mora predložiti podroben opis interak-
cije in podpore gospodarskim subjektom, kot jih oprede-
ljuje 2. točka 2. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU, 
in obrazložiti, kako bo zagotovil, da bodo gospodar-
ski subjekti vedeli, kakšen je postopek za pridobivanje 
identifikacijskih oznak in kod gospodarskih subjektov, 
objektov in strojev. Ponudnik mora obrazložiti, kako bo 
vzdrževal ustrezne elektronske uporabniške vmesnike, 
preko katerih bo elektronsko prejemal zahtevke za izda-
jo posebnih identifikacijskih oznak in identifikacijskih kod 
gospodarskih subjektov, objektov in strojev.

9. Ponudnik mora podrobno obrazložiti sistem nad-
zora kakovosti sistema, ki ga uporablja, in kako bo ta-
kšen notranji nadzorni sistem zagotavljal kakovost sto-
ritev, ki jih bo zagotavljal kot izdajatelj. Sistem nadzora 
mora vsebovati možnost izvedbe sanacijskih ukrepov, 
če so potrebni. Potrebno je podrobno opisati, kako bo 
ponudnik zagotovil, da se gospodarski subjekti, ki so 
bili deaktivirani, ne bodo mogli ponovno registrirati brez 
posebne odobritve.

10. Varnost in interoperabilnost komunikacije in 
podatkov mora biti v skladu s 36. členom Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU, varovanje osebnih podatkov v sis-
temu sledljivosti pa v skladu z Uredbo (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.

11. Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku 10 dni od prav-
nomočnosti sklepa o imenovanju, predložiti finančno 
zavarovanje v višini deset odstotkov (10 %) od predvi-
dene vrednosti izdanih posebnih identifikacijskih oznak 
z DDV. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in 
plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavaroval-
nice. Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora 
biti enaka valuti javnega razpisa. Finančno zavarovanje 
mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na po-
ziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdanimi pri MTZ pod 
št. 758. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik 
ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po 
vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančne-
ga zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme 
vsebovati dodatnih pogojev, ki niso skladni s pogodbo. 
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti je pogoj za podpis pogodbe 
s strani naročnika.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo 
obveznosti v primeru:

– če izdajatelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbe-
nih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če izdajatelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih ob-
veznosti v skladu z določili pogodbe ali
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– če izdajatelj ne bo pravočasno izpolnil svojih po-
godbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če izdajatelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogod-
benih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

– če bo izdajatelj prenehal izpolnjevati svoje pogod-
bene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki 
za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in 
količina, bo moral izdajatelj temu ustrezno spremeniti 
tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

12. Ponudnik oziroma oseba, ki je član ponudniko-
vega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali 
ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem, ne sme biti pravnomočno obsojena 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojena na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Zoper po-
nudnika in navedene osebe ne sme biti vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz II. poglavja te 
razpisne dokumentacije, ne bodo vključene v postopek 
ocenjevanja.

Ponudnik mora naročniku omogočiti, da, v kolikor 
se zdi naročniku med izbirnim postopkom potrebno, 
preveri dejansko delovanje storitve, ki jo ponuja, ter da 
na zahtevo naročnika posreduje dodatna pojasnila in 
informacije ali da naročniku omogoči ogled prostorov 
in opreme, ki jo uporablja za ustvarjanje in izdajanje 
posebnih identifikacijskih oznak.

III. Merila za izbiro izdajatelja
Le ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz II. poglavja 

te razpisne dokumentacije, bodo uvrščeni v postopek 
ocenjevanja in nadalje ocenjeni na podlagi naslednjih 
meril za izbiro in imenovanje:

1. ponujena cena za izdajo posebne identifikacijske 
oznake,

2. dolžina alfanumeričnega zapisa za posebno 
identifikacijsko oznako na ravni zavojčka,

3. dolžina alfanumeričnega zapisa za posebno 
identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže,

4. možnost fizične dostave posebnih identifikacij-
skih oznak,

5. število referenc oziroma izkušnje na področju 
kodiranja in sledenja izdelkov.

1. Vrednotenje ponudbe
Vrednotenje ponudbe izdajatelja identifikacijskih 

oznak se opravi po naslednji metodologiji:

Merilo za izbor (M)
Možno 
število 
točk

1.1 Ponujena cena (C) za izdajo posebne 
identifikacijske oznake brez DDV CT = 30

1.2 Dolžina alfanumeričnega zapisa (DZ) 
za posebno identifikacijsko oznako na ravni 
zavojčka 

DZ = 10

1.3 Dolžina alfanumeričnega zapisa (DA) 
za posebno identifikacijsko oznako na ravni 
agregirane embalaže

DA = 10

1.4 Možnost fizične dostave posebnih 
identifikacijskih oznak (FD) FD = 10

1.5 Reference oziroma izkušnje na področju 
kodiranja in sledenja izdelkov (R) R = 40

Skupaj 100

Merilo se izračuna po naslednji enačbi:
M = CT + DZ + DA+ FD+R

Posamezne oznake v formuli pomenijo:
M = število točk
CT = merilo za vrednotenje ponujene cene
DZ = merilo za vrednotenje dolžine alfanumerične-

ga zapisa na ravni zavojčka
DA = merilo za vrednotenje dolžine alfanumerične-

ga zapisa na ravni agregirane embalaže
FD = merilo za možnost fizične dostave
R = reference oziroma izkušnje na področju kodira-

nja in sledenja izdelkov
1.1. Vrednotenje ponudbene cene in predvideni 

stroški
Ponudnik ponudi ceno za ustvarjanje in izdajo po-

sebnih identifikacijskih oznak. Cena mora biti nediskri-
minatorna in sorazmerna s številom ustvarjenih poseb-
nih identifikacijskih oznak, ki se izdajo gospodarskim 
subjektom. Upoštevati je potrebno različne načine do-
stave.

Strošek izdaje posamezne posebne identifikacijske 
oznake vključuje: stroške generiranja posameznega al-
fanumeričnega zapisa, stroške pošiljanja gospodarske-
mu subjektu, stroške pošiljanja v primarni repozitorij, 
stroške sekundarnega repozitorija, stroške izdaje iden-
tifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in stro-
jev ter ostale stroške povezane z opravljanjem storitve.

Stroški so izraženi v evrih brez DDV, DDV mora 
biti prikazan posebej. Ponudniki morajo potrditi, da vse 
cene, navedene v ponudbi, ostanejo veljavne 12 me-
secev od roka, določenega za začetek ustvarjanja in 
izdelave identifikacijskih oznak. Po preteku enega leta 
so možne valorizacije, če kumulativno povečanje dogo-
vorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od 
preteka enega leta od sklenitve pogodbe. V drugem in 
tretjem letu je mogoča valorizacija na način in pod pogo-
ji, določenimi v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije 
denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogo-
varjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, 
št. 1/04), pri čemer se kot osnova za valorizacijo vza-
me stopnja rasti cen industrijskih proizvodov. Povišanje 
ali znižanje denarnih obveznosti v smislu navedenega 
pravilnika se prizna na pisni predlog izdajatelja. Plačilo 
za opravljeno storitev izdajatelj prejme neposredno od 
naročnika identifikacijskih oznak, to je od gospodarskih 
subjektov, ki so vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki.

Merilo za vrednotenje ponujene cene se izračuna 
po naslednji enačbi:

CT = (C min/C izdajatelja) x 30 (možno število točk)
Posamezne oznake v formuli pomenijo:
CT = merilo za vrednotenje ponujene cene
C min = najnižja ponujena cena
C izdajatelja = ponujena cena ponudnika
Merilo za vrednotenje ponudbene cene se izračuna 

tako, da se cena ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno, 
deli s ceno ocenjevanega ponudnika ter pomnoži z mo-
žnim številom točk merila, to je 30 točk.

1.2. Vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa 
za posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka

dolžina alfanumeričnega zapisa do 35 znakov 10 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 35 do 
40 znakov 5 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 40 do 
50 znakov 1 točka

Posebno identifikacijsko oznako na ravni zavojčka, 
v skladu z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU, sestavlja 
čim krajše zaporedje alfanumeričnih znakov, ki ne sme 
presegati dolžine 50 znakov. V kolikor bo ponudbena 
dolžina alfanumeričnega zapisa presegala 50 znakov, 
bo ponudba izločena iz ocenjevanja.
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1.3. Vrednotenje dolžine alfanumeričnega zapisa 
za identifikacijsko oznako na ravni agregirane embalaže

dolžina alfanumeričnega zapisa do 45 znakov 10 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 45 do 
60 znakov 5 točk
dolžina alfanumeričnega zapisa od 60 do 
100 znakov 1 točka

Posebno identifikacijsko oznako na ravni agregira-
ne embalaže, ustvarjeno na podlagi zahteve pristojnemu 
izdajatelju identifikacijskih oznak, v skladu z Izvedbeno 
uredbo 2018/574/EU, sestavlja zaporedje največ 100 al-
fanumeričnih znakov. V kolikor bo ponudbena dolžina 
alfanumeričnega zapisa presegala 100 alfanumeričnih 
znakov, bo ponudba izločena iz ocenjevanja.

1.4. Možnost fizične dostave posebnih identifikacij-
skih oznak na ravni zavojčka

Posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka 
se mora zapisati z uporabo vsaj ene od vrst nosilcev po-
datkov v skladu s prvim odstavkom 21. člena Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU. Kadar se posebne identifikacijske 
oznake na ravni zavojčka dostavijo fizično, je izdajatelj 
odgovoren za kodiranje kod, ustvarjenih v skladu z dru-
gim odstavkom 8. člena in v skladu s prvim odstavkom 
21. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. Kot alterna-
tivo elektronski dostavi izdajatelj, na zahtevo gospodar-
skega subjekta, nudi tudi fizično dostavo posebnih iden-
tifikacijskih oznak na ravni zavojčka, v skladu s četrtim 
odstavkom 9. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU.

Ponudnik lahko zagotovi fizično dostavo 
identifikacijskih oznak 10 točk
Ponudnik ne more zagotoviti fizične dostave 
identifikacijskih oznak 0 točk

1.5. Reference, pridobljene na področju kodiranja 
in sledenja izdelkov

Ponudnik predloži vsaj eno referenčno potrdilo, da 
je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave tega jav-
nega razpisa, sklenil z javnim ali zasebnim naročnikom 
vsaj eno pogodbo ali naročilnico, katere predmet so 
take ali podobne informacijske rešitve za kodiranje in 
sledenje izdelkov. Kot potrdilo lahko šteje tudi dokazilo 
o imenovanju ponudnika za izdajatelja posebnih identi-
fikacijskih oznak v drugi državi članici, ali uspešno do-
končana potrditev koncepta izvedbe poslovnih procesov 
sledljivosti tobačnih izdelkov skozi pilotni projekt.

Ponudnik je predložil eno referenčno potrdilo 10 točk
Ponudnik je predložil dve referenčni potrdili 20 točk
Ponudnik je predložil več kot dve referenčni 
potrdili 30 točk
Ponudnik je predložil vsaj eno referenčno 
potrdilo in dokazilo o imenovanju ponudnika 
za izdajatelja posebnih identifikacijskih 
oznak v drugi državi članici, ali ima uspešno 
dokončano potrditev koncepta izvedbe 
poslovnih procesov sledljivosti tobačnih 
izdelkov skozi pilotni projekt 40 točk

V primeru več enakovredno ocenjenih ponudb bo 
naročnik dal prednost pri izboru ponudniku, bo predložil 
dokazilo o imenovanju za izdajatelja posebnih identifika-
cijskih oznak v drugi državi članici in uspešno dokonča-
no potrditev koncepta izvedbe poslovnih procesov sle-
dljivosti tobačnih izdelkov skozi pilotni projekt. V kolikor 
bo še vedno več ponudnikov z enakovredno ocenjeno 
ponudbo, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika 
z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žre-
bu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal 

v prostorih naročnika. Izmed več enakovredno ocenjenih 
ponudb bo izbran oziroma prvouvrščen tisti ponudnik, ki 
bo prvi izžreban, drugouvrščeni tisti, ki bo izžreban na-
slednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, 
ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval 
zapisnik žrebanja.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Ponudniki morajo vlogo oddati na Prijavnici JR 

izdajatelj posebnih identifikacijskih oznak.
Razpisna dokumentacija (Prijavnica JR izdajatelj 

posebnih identifikacijskih oznak) je vlagateljem na vo-
ljo v fizični (papirni) obliki v glavni pisarni ministrstva 
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, vsak 
delovnik med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslo-
vu: http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_priori-
tete/javno_zdravje/za_druzbo_brez_tobaka/javni_raz-
pis_2019/.

2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) izpolnjen obrazec »Prijavnica JR izdajatelj po-

sebnih identifikacijskih oznak«, z vsemi zahtevanimi pri-
logami (Prijavnica JR izdajatelj posebnih identifikacijskih 
oznak mora biti priložena v papirni obliki ter na elektron-
skem mediju3 (CD/USB ključek));

3 V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektron-
ski obliki se šteje, da je za presojo veljavna tiskana oblika.

b) izjava o nekaznovanosti;
c) pisna izjava ponudnika, s katero zagotavlja, da 

bo sposoben do 20. 5. 2019 začeti ustvarjati in izdajati 
posebne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in 
na ravni agregirane embalaže ter identifikacijske kode 
gospodarskih subjektov, objektov in strojev v skladu 
z Izvedbeno uredbo 2018/574/EU;

d) izjava o skladnosti z merili neodvisnosti iz druge-
ga odstavka 35. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU 
ali dokazilo, da gre za javni organ ali javno podjetje;

e) dokumentacijo, ki dokazuje, da je ponudnik opre-
mljen z edinstveno identifikacijsko kodo v skladu s četr-
tim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 
Koda mora biti sestavljena iz alfanumeričnih znakov 
in izpolnjevati standard Mednarodne organizacije za 
standardizacijo/Mednarodne elektrotehniške komisije (v 
nadaljevanju ISO/IEC) 15459-2:2015;

f) ponudnik, ki namerava opravljanje svojih nalog 
oddati podizvajalcem, je dolžan sporočiti identiteto pred-
videnih podizvajalcev, pri čemer mora potrditi, da so 
podizvajalci sposobni začeti ustvarjati in izdajati poseb-
ne identifikacijske oznake na ravni zavojčka in na ravni 
agregirane embalaže ter identifikacijske kode gospo-
darskih subjektov, objektov in strojev v skladu z Izved-
beno uredbo 2018/574/EU do 20. 5. 2019. Podizvajalci 
morajo izpolnjevati enake pogoje in merila kot ponudnik 
in upoštevati vse tehnične standarde za vzpostavitev in 
delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, nave-
dene v tej razpisni dokumentaciji in v Izvedbeni uredbi 
2018/574/EU;

g) načrt izstopa s postopkom zagotovitve nepre-
kinjenosti delovanja, dokler ni imenovan nov izdajatelj 
identifikacijskih oznak;

h) izjavo, da je zagotovljena varnost in interopera-
bilnost komunikacije in podatkov rešitve, ki jo predlagate 
v skladu s 36. členom Izvedbene uredbe 2018/574/EU, 
varovanje osebnih podatkov v sistemu sledljivosti pa 
v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in ma-
terialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in do-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 525 

kumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena 
dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru 
ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je 
nastala.

V. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v za-

prti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefano-
va 5, 1000 Ljubljana, označeno z oznako »Ne odpiraj – 
prijava na Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega 
za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, 
namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
2. Postopek javnega razpisa poteka v slovenskem 

jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 
v slovenskem jeziku. Potrdilom, izjavam, dokazilom in 
drugim dokumentom, ki so v tujem jeziku, morajo biti 
priloženi s strani prevajalca prevedeni dokumenti.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponu-
dnik predloži certifikate in tehnično dokumentacijo v tu-
jem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju 
ponudb meni, da je potrebno del tehnične dokumenta-
cije ali ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, 
prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahte-
va, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi 
ustrezen rok. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, 
ne predloži prevoda, bo naročnik njegovo ponudbo kot 
nepopolno izločil iz nadaljnjega postopka. Za presojo 
spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slo-
venskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu 
v slovenski jezik.

3. Rok za oddajo vlog je 5. 4. 2019 do 10. ure.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 

do zgoraj določenega roka, ne glede na način dostave, 
prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefa-
nova 5, Ljubljana, I. nadstropje.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

VI. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo 
pričelo 5. 4. 2019 ob 12. uri in ne bo javno.

VII. Postopek izbora
Komisija opravi pregled prispelih vlog in pisno pozo-

ve tiste ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih 
dopolnijo v osmih dneh od prejema poziva za dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih ponudniki v predpisanem roku ne 
dopolnijo, se zavržejo.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski 
pošti: gp.mz@gov.si, s pripisom zadeve: »Javni razpis 
za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in iz-
dajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za 
sledljivost tobačnih izdelkov za obdobje 2019–2022«, 
št. zadeve: 187-155/2019, najkasneje do 1. 4. 2019 do 
16. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja 
v zvezi z javnim razpisom, zastavljena po tem roku, na-
ročnik ne bo odgovarjal.

Vsi stroški in izdatki, ki jih imajo ponudniki glede 
njihove udeležbe pri postopku javnega razpisa, breme-
nijo ponudnike.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov 
zahteva dodatna pojasnila elementov ponudbe in do-
kazila ter informacije. Če ponudnik v roku, ki ga določi 
naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil, bo 
naročnik ponudbo izločil.

Po poteku roka za dopolnitev vlog komisija oceni 
vloge na podlagi pogojev in meril iz II. in III. poglavja 
razpisne dokumentacije. Komisija o opravljenem pre-
gledu prispelih vlog in ocenjevanju popolnih vlog vodi 

zapisnik. Izbrana bo vloga, ki bo prejela največ točk, 
v sklopu ocenjevanja meril.

Na podlagi ocene popolnih vlog bo komisija pripra-
vila predlog za imenovanje izdajatelja in ga predložila 
ministru, pristojnemu za zdravje.

Na podlagi predloga komisije minister, pristojen za 
zdravje, s sklepom o imenovanju imenuje izdajatelja 
identifikacijskih oznak.

Zoper sklep ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.
VIII. Pogodba
Ministrstvo za zdravje bo z izbranim izdajateljem 

sklenilo pogodbo, v kateri se bodo uredila medsebojna 
razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih 
oznak. V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan 
izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom 
pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih 
in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, v ter o gospodar-
skih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno 
izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih 
dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku 
pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani na-
ročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodi-
la glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno 
ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Ministrstvo za zdravje

Št. 024-10/2019-5 Ob-1718/19
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremem-
bami; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), Ured-
be (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spre-
membami), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih 
Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. čle-
nom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo 
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sve-
ta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 
26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljevanju: 
Uredba 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Za-
kona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – 
ZSKZ-B), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo), 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 
in 13/18 – ZJF-H in 83/18), Proračuna Republike Slo-
venije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 
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in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o po-
stopkih 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 ko-
hezijske 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 in 69/17 in 67/18), Partnerskega spora-
zuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, 
z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 
2017, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre-
čiščeno 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), Zakona o po-
klicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 79/06 in 68/17), Zakona o višjem strokovnem izo-
braževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Zakona 
o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17), Ustanovitvenega 
akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), sklepa 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o izbiri, 
št. 5442-245/2017/12, z dne 20. 6. 2018, in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpo-
ri neposredni potrditvi operacije, št. 3032-74/2017/27, 
z dne 23. 7. 2018, Javni štipendijski, razvojni, invalidski 
in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih 

partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu  
v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Lju-
bljana (v nadaljevanju: sklad).

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev 
in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 
strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem 
oziroma študijskem letu 2018/2019 (v nadaljevanju: jav-
ni razpis) je sestavni del neposredne potrditve operacije 
– programa Povezava sistema poklicnega in strokovne-
ga izobraževanja s potrebami trga dela 2018–2022, ki 
jo izvaja sklad.

Javni razpis kot sestavni del neposredne potrdi-
tve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nada-
ljevanju: ministrstvo).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP za obdobje 
2014–2020), prednostne osi 10: »Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, predno-
stne naložbe 10.2. »Izboljšanje relevantnosti izobraže-
valnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, 
olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepi-
tev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedova-
nje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov 
ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na 

delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in 
vajeniškimi programi«, specifičnega cilja 10.2.1: »Preno-
va sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja«.

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija 
izvajanja

2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe 

praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z de-
lom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in 
vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študen-
te višjih strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:
Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega uspo-

sabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, 
ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter 
vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljeva-
nju: vajenci).

Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega uspo-
sabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno 
opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklic-
nem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali 
kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokov-
nih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izo-
braževanju, in se v šolskem oziroma študijskem letu 
2018/2019 izobražujejo v zadnjem letniku.

2.2 Namen javnega razpisa
Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in pove-

zanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami 
trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za 
zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega 
poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovne-
ga izobraževanja.

2.3 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega 

sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki 
bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal 
lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko na-
daljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave 
novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo 
krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev 
v izobraževalnem procesu.

2.4 Regija izvajanja
Javni razpis ima zaradi sistemske narave predvide-

nih ukrepov vpliv na celotno državo (tako na Kohezijsko 
regijo Vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo Za-
hodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP EKP za ob-
dobje 2014–2020 in v skladu s 70. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 ter 13. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013 
se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer 
se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi števila 
srednjih poklicnih šol, med katerimi so tudi tiste, ki izva-
jajo tudi programe višjega strokovnega izobraževanja, 
oziroma razmerja med temi po regijah, ki znaša 63 % 
za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: 
KRVS) in 37 % za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
(v nadaljevanju: KRZS).

2.5 Ciljna skupina
Ciljne skupine za sklop A so: vajenci, delodajalci, 

zbornice.
Ciljne skupine za sklop B so: dijaki srednjih poklic-

nih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

Sklop A
Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica po-

šlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. 
Vlogo na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je 
v šolskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik srednjega 
poklicnega izobraževanja in je na podlagi sklenjene va-
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jeniške pogodbe vključen v vajeniško izvedbo enega od 
naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje 
poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, 
kamnosek, gastronomske in hotelirske storitve, strojni 
mehanik, papirničar, slikopleskar/črkoslikar in steklar.

3.1.1. Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni pro-
gram:

– Izobraževalni program se v vseh letih izobraževa-
nja v najmanj 50 % izvede kot praktično usposabljanje 
z delom.

3.1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zbornica:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

1.* na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje dejavnosti 
po Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, 
št. 60/06, 56/08 – skl. US, 32/09 – odl. US, 110/09, 14/10 – 
skl. US, 51/10 – odl. US, 77/11);

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

2.* na dan oddaje vloge ima podeljeno javno pooblastilo na 
področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoj se preveri v uradnih evidencah 
ministrstva in zakonodaji

3. na dan oddaje vloge ni v postopku prenehanja, 
likvidacijskem postopku ali stečajnem postopku; na 
podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 
26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 
– odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 100/13, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 
30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US);

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4. ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 
28. 3. 2019;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih za dan 28. 3. 2019**
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobila 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

6. vajenci, ki so z delodajalci sklenili vajeniške pogodbe, 
ki jih je registrirala pristojna zbornica, so v šolskem letu 
2018/2019 vpisani v prvi letnik srednjega poklicnega 
izobraževanja v vajeniški obliki1.

– Pogoj se preveri v Centralni evidenci 
udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ)
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

1 Izobraževalni programi: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, kamnosek, gastronomske in hotelirske storitve, strojni me-
hanik, papirničar, slikopleskar/črkoslikar in steklar.

*Zbornica mora izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev, navedenih v točkah 1 in 2.
** Če zbornica ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti 

iz uradnih evidenc.
3.1.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

Pogoji Dokazila
1. na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti 

v Republiki Sloveniji; 
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni 
v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 
100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US) 
oziroma v katerikoli podobni okoliščini;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3. ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 
28. 3. 2019;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih za dan 28. 3. 2019*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
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Pogoji Dokazila
4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil 

ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – 
popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 54/15, 38/16, 27/17) 
od začetka izvajanja praktičnega usposabljanja z delom do 
dneva oddaje vloge;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev**

6. ima z vajencem sklenjeno vajeniško pogodbo, ki jo je 
registrirala pristojna zbornica. 

– Izpis iz evidence vajencev

* Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, go bo pridobil sklad po uradni dolžnosti 
iz uradnih evidenc.

** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delo-
dajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. 
Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 
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) in preverjanje na terenu.

3.2 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 
sklop B

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na 
javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni raz-
pis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni 
letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

3.2.1 Pogoji, ki se nanašajo na izobraževalni pro-
gram:

– Za srednje poklicno izobraževanje (3-letni pro-
gram):

– Izobraževalni program v vseh letih izobraževa-
nja predpisuje najmanj 912 ur oziroma 24 tednov prak-
tičnega usposabljanja z delom.

– Delodajalec izvede najmanj 3 tedne praktič-
nega usposabljanja z delom po učni pogodbi za dijaka 
v šolskih letih od 2016/2017 do 2018/2019.

Če dijak opravlja praktično usposabljanje z delom 
pri več različnih delodajalcih, se strošek izvajanja prak-
tičnega usposabljanja z delom sorazmerno razdeli gle-
de na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole 
o opravljenem praktičnem usposabljanju.

Smiselno se upošteva letnike, ko je dijak ponavljal 
ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključno šolskega 
leta 2013/2014, pri čemer se upošteva praktično uspo-
sabljanje z delom v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.

– Za višješolsko strokovno izobraževanje:
– Izobraževalni program v vseh letih izobraže-

vanja predpisuje 800 ur oziroma 20 tednov praktičnega 
izobraževanja.

– Delodajalec izvede najmanj 320 ur oziroma naj-
manj 8 tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi 
o praktičnem izobraževanju za študenta v študijskih letih 
od 2017/2018 do 2018/2019.

Če študent opravlja praktično izobraževanje pri več 
različnih delodajalcih, se strošek izvajanja praktičnega 
izobraževanja sorazmerno razdeli glede na izvedeno 
število tednov skladno s potrdilom šole o opravljenem 
praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.

Smiselno se upošteva letnike, ko je študent po-
navljal ali prekinil izobraževanje, vendar le do vključ-
no študijskega leta 2013/2014, pri čemer se upošteva 
praktično izobraževanje v obdobju od 1. 1. 2014 dalje.

3.2.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati šola:

Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

1. na dan oddaje vloge je registrirana za opravljanje 
izobraževalne dejavnosti in izvaja srednje poklicno 
oziroma višje strokovno izobraževanje; 

– Pogoj se preveri v razvidu izvajalcev 
javnoveljavnih programov za pridobitev izobrazbe
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3. ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na 
dan 28. 3. 2019;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih za dan 28. 3. 2019*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično 
usposablja z delom oziroma praktično izobražuje l, in šola, 
kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva 
različna poslovna subjekta;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev 
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Zap. 
št.

Pogoji: Dokazila

6. za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni 
bilo dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;

– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

7. dijaki in študenti, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, 
so v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vpisani 
v zaključni letnik izobraževalnega programa, v okviru 
katerega opravljajo praktično usposabljanje z delom 
oziroma praktično izobraževanje;

– Potrdilo o opravljenem praktičnem 
usposabljanju z delom oziroma praktičnem 
izobraževanju pri delodajalcu, ki ga izda šola
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

8. študentom, ki izredno študirajo, šola ne skrajša 
s študijskim programom določenega obsega praktičnega 
izobraževanja (ta točka velja samo za uveljavljanje 
upravičenih stroškov za izredne študente).

– Izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja 
pri izrednih študentih

* Če šola ne bo predložila dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti iz 
uradnih evidenc.

3.2.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec:

Pogoji Dokazila
1. na dan oddaje vloge je registriran za opravljanje dejavnosti 

v Republiki Sloveniji;
– Pogoj se preveri uradnih evidencah Ajpes-a

2. na dan oddaje vloge ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, ter ni 
v položaju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 
106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11 – ORZFPPIPP21-1, 
87/11 – ZPUOOD, 23/12 – odl. US, 48/12 – odl. US, 47/13, 
100/13, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US) 
oziroma v katerikoli podobni okoliščini;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

3. ima poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo na dan 
28. 3. 2019;

– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih za dan 28. 3. 2019*
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

4. za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni pridobil 
ali ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev 
evropskega, državnega ali občinskega proračuna;

– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

5. delodajalec, pri katerem se dijak ali študent praktično 
usposablja z delom oziroma praktično izobražuje, in šola, 
kjer je isti dijak ali študent vpisan v zaključni letnik, sta dva 
različna poslovna subjekta;

– Pogoj se preveri v uradnih evidencah Ajpes-a

6. za prijavljene osebe, za katere delodajalec izvede praktično 
usposabljanje z delom oziroma praktično izobraževanje, ni 
bilo dodeljeno sofinanciranje za isti izobraževalni program;

– Pogoj se preveri v evidencah sklada
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

7. delodajalec ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 
dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09, 55/09 – odl. US, 91/11, 
54/15, 38/16, 27/17) od začetka izvajanja praktičnega 
usposabljanja z delom do dneva oddaje vloge;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev**

8. prijavljeni osebi je dodelil mentorja, ki je zaposlen pri tem 
delodajalcu;

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

9. z izrednimi študenti, za katere delodajalec uveljavlja 
upravičene stroške v času opravljanja praktičnega 
izobraževanja, nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi in 
študenti ne delajo za delodajalca preko svojega s.p. (ta 
točka velja samo za delodajalce, ki uveljavljajo upravičene 
stroške za izredne študente). 

– Izjava o izpolnjevanju pogojev

* Če delodajalec ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo pridobil sklad po uradni dolžnosti 
iz uradnih evidenc.

** Za resničnost, pravilnost, točnost in popolnost izjave je v celoti odgovoren delodajalec, vsebina podane izjave delo-
dajalca bo predmet naknadnega preverjanja s strani sklada, kar se preverja v uradnih evidencah Ministrstva za pravosodje. 
Preverjanje s strani sklada zajema preverjanje po 100. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 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) in preverjanje na terenu.
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Do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa 
bodo izbrane vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne 
pogoje in bodo oddane skladno z javnim razpisom ter 
razpisno dokumentacijo.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis znaša do 3.782.210,00 EUR, od tega 
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih v spodaj navedenih proračunskih 
letih naslednja:

– za proračunsko leto 2019: 3.731.210,00 EUR, 
od tega:

– za KRVS 2.350.662,30 EUR, od tega:
− 1.880.529,84 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU ude-
ležba (80,00 %) in

− 470.132,46 EUR s PP 160177 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-sloven-
ska udeležba (20,00 %),

– za KRZS 1.380.547,70 EUR, od tega:
− 1.104.438,16 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

− 276.109,54 EUR s PP 160179 – PN10.2-Po-
klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-sloven-
ska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2021: 51.000,00 EUR, od 
tega:

– za KRVS 32.130,00 EUR, od tega:
− 25.704,00 EUR s PP 160176 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU ude-
ležba (80,00 %) in

− 6.426,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

– za KRZS 18.870,00 EUR, od tega:
− 15.096,00 EUR s PP 160178 – PN10.2-Po-

klicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU 
(80,00 %) in

− 3.774,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklic-
no izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah je: 63 % za KRVS 
in 37 % za KRZS, skladno z opredelitvijo v točki 2.4. 
tega razpisa.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti sklada, ministrstva in likvidno-
stno stanje proračuna Republike Slovenije.

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

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 
do 30. 9. 2019, zgolj za stroške SSE 4 (drugi del) pa je 
obdobje upravičenosti stroškov do 30. 9. 2021.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2022.

Okvirna sredstva tega javnega razpisa bodo pred-
vidoma porabljena v proračunskih letih 2019 in 2021.

6. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje 

dokumente:
– javni razpis,
– razpisna dokumentacija in
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: 
Navodila MIZŠ).

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-
stopna na spletni strani sklada http://www.sklad-ka-
dri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/.

V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni 
podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prijaviteljem 
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.

Skladno s točko 3.1 tega javnega razpisa, vlogo na 
javni razpis za sklop A pošlje zbornica, pri čemer zbor-
nica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo, 
nastopata kot soprijavitelja.

Skladno s točko 3.2 tega javnega razpisa, vlogo 
na javni razpis za sklop B pošlje šola, pri čemer šola in 
delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo, nastopata 
kot soprijavitelja.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebo-
vati:

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, 
ko soprijavitelja za posamezen sklop poslujeta z žigom, 
žigosane obrazce, ter dokazila:

Sklop A:
1. prijavni obrazec za zbornice;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava zbornice o izpolnjevanju pogojev javnega 

razpisa;
4. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev jav-

nega razpisa;
5. izpis iz evidence vajencev, ki jo vodi pristojna 

zbornica;
6. vajeniška pogodba;
7. načrt izvajanja vajeništva, če se vajeništvo izvaja 

pri več delodajalcih;2

8. pravilno opremljena ovojnica.

2 Če bo vajenec vajeništvo opravljal pri več deloda-
jalcih, pristojna zbornica k prijavi priloži vse registrirane 
vajeniške pogodbe in načrte izvajanja vajeništva, iz katerih 
mora biti razvidno število tednov praktičnega usposabljanja 
z delom pri posameznem delodajalcu.

Sklop B:
1. prijavni obrazec za šole;
2. prijavni obrazec za delodajalce;
3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega raz-

pisa;
4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja 

pri izrednih študentih (izjava se izpolni in priloži v vlogi le 
v primeru prijavljenih oseb, ki so izredni študenti);

5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev jav-
nega razpisa;

6. pravilno opremljena ovojnica.
Soprijavitelja morata za sklop A in sklop B uporabiti 

izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, 
ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo 
vloga zavržena.

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

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

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

8. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

9. Upravičeni stroški, dokazila ter način financiranja
9.1 Upravičeni stroški in dokazila
Sofinanciranje upravičenih stroškov bo v okviru 

tega javnega razpisa potekalo skladno s pravili evropske 
kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upra-
vičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
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v obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/ekp/navodila) in Navodili MIZŠ, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije.

Ministrstvo je dne 8. 6. 2018 sprejelo Metodologijo 
za določitev višine standardnega obsega stroškov na 
enoto za izvedbo programa Povezava sistema poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 
v letih 2018–2022 (v nadaljnjem besedilu: metodologija), 
št. dokumenta 5442-245/2017/6, ki določa standardne 
lestvice stroškov na enoto.

9.1.1 Upravičeni stroški in dokazila za sklop A
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.1. 

javnega razpisa, so za Sklop A:
– Standardni strošek na enoto 3: spodbuda deloda-

jalcu za stroške mentorja vajencu;
– Standardni strošek na enoto 4: strokovno – admi-

nistrativno – tehnična podpora s strani zbornice.
a) Strošek spodbuda delodajalcem za stroške men-

torja vajencu (v nadaljevanju: SSE 3)
SSE 3 se delodajalcem dodeli kot spodbuda za 

sofinanciranje stroškov mentorja vajencu, ki se najmanj 
50 % izobraževalnega programa srednjega poklicnega 
izobraževanja praktično usposablja z delom pri delo-
dajalcu.

Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se iz-
plača delodajalcu: 2.412,00 EUR.

SSE 3 je namenjen kot spodbuda delodajalcem, ki 
imajo z dijakom, ki je v šolskem letu 2018/2019 vpisan 
v 1. letnik izobraževalnega programa za pridobitev sre-
dnje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki 
izobraževanja, sklenjeno vajeniško pogodbo in je le-to 
registrirala pristojna zbornica.

Upravičen strošek SSE 3 se dokazuje z zahtevkom 
za sofinanciranje delodajalca skupaj z izpisom iz eviden-
ce vajencev, ki jo vodi pristojna zbornica.

Če bo vajenec praktično usposabljanje z delom 
opravljal pri več različnih delodajalcih, se SSE 3 so-
razmerno razdeli med delodajalce glede na predvideno 
število tednov praktičnega usposabljanja z delom. V tem 
primeru pristojna zbornica k prijavi na javni razpis kot do-
datno dokazilo priloži vse registrirane vajeniške pogodbe 
za posameznega vajenca in načrte izvajanja vajeništva, 
iz katerih mora biti razvidno število tednov praktičnega 
usposabljanja z delom pri posameznem delodajalcu.

Izpolnitev pogodbenih obveznosti se bo preverilo 
ob zaključku 3. letnika s potrdilom šole o opravljenih ob-
veznostih iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.

V primeru, da se vajeniška pogodba predčasno 
prekine (iz razlogov na strani delodajalca ali vajenca) 
ali pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene, mora 
delodajalec neupravičeno prejeta sredstva vrniti. Vrača 
se torej sorazmerni del sredstev glede na preostalo šte-
vilo tednov praktičnega usposabljanja z delom, ki niso 
bili opravljeni.

b) Strokovno – administrativno – tehnična podpora 
s strani zbornice (v nadaljevanju: SSE 4)

SSE 4 se dodeli zbornicam za registracijo in spre-
mljanje vajeništva na podlagi posamezne vajeniške po-
godbe, kot to določa 12. člen Zakona o vajeništvu.

Skladno z metodologijo je višina sredstev, ki se iz-
plača zbornici: 460,00 EUR.

SSE 4 se pristojni zbornici izplača v dveh delih, 
glede na opravljeno delo.

V prvem delu se upravičen strošek SSE 4 dokazu-
je z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pristojne 
zbornice in bo v znesku 205,00 EUR izplačan ob odo-
britvi SSE 3.

V drugem delu se upravičen strošek SSE 4 do-
kazuje z izstavljenim zahtevkom za sofinanciranje pri-

stojne zbornice in bo v znesku 255,00 EUR izplačan 
ob zaključku tretjega letnika vajenca. Dodatno dokazilo 
za izplačilo bo potrdilo šole o opravljenih obveznostih 
vajenca iz naslova praktičnega usposabljanja z delom.

Pristojna zbornica prejme SSE 4 le enkrat za vsa-
kega vajenca, ne glede na to, da lahko vajenec prak-
tično usposabljanje z delom opravlja pri več različnih 
delodajalcih.

Soprijavitelja za sklop A pripravita zahtevke za so-
financiranje v obliki, kot jih predpiše sklad.

Zbornice predložijo zahtevek zbornice za sofinanci-
ranje za prvi del v okviru SSE 4 in zahtevek delodajalca 
za sofinanciranje v okviru SSE 3 skupaj s podpisanimi 
tripartitnimi pogodbami o sofinanciranju.

Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje 
bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinan-
ciranju.

9.1.2 Upravičeni stroški in dokazila za sklop B
Upravičeni stroški, skladno s pogoji iz točke 3.2. 

javnega razpisa, so za sklop B:
– Standardni strošek na enoto 1: strošek mentorja 

za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja;

– Standardni strošek na enoto 2: administrativno – 
tehnična podpora s strani šole.

a) Strošek mentorja za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja (v 
nadaljevanju: SSE 1)

SSE 1 se nameni delodajalcem za sofinanciranje 
stroška mentorja pri izvajanju praktičnega usposabljanja 
z delom za dijake oziroma praktičnega izobraževanja 
za študente.

Skladno z metodologijo je višina SSE 1, ki se izpla-
ča delodajalcu: 1.030,00 EUR.

SSE 1 je namenjen delodajalcem, ki imajo v času 
od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2019:

1. sklenjene individualne ali kolektivne učne po-
godbe3 z dijaki za izvajanje praktičnega usposablja-
nja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev 
srednje poklicne izobrazbe, ki določajo skupno trajanje 
praktičnega usposabljanja z delom v obsegu najmanj 
24 tednov v treh šolskih letih, vključno s šolsko obliko 
izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposa-
bljanja v podjetjih (do 50 % trajanja izobraževalnih pro-
gramov) oziroma,

3 Na podlagi Zakona o poklicnem in strokovnem izobra-
ževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17).

2. sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževa-
nju s študenti za izvajanje praktičnega izobraževanja4 
v skladu s študijskimi programi za pridobitev višje stro-
kovne izobrazbe, ki določajo 800 ur oziroma 20 tednov 
praktičnega izobraževanja v dveh študijskih letih,

4 Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževa-
nju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13).

in so dijaki oziroma študenti v šolskem oziroma študij-
skem letu 2018/2019 v zaključnem letniku ter opravi-
jo celotni program praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja, predpisan v zgoraj 
navedenih izobraževalnih programih.

Če dijak ali študent opravi praktično usposabljanje 
z delom oziroma praktično izobraževanje pri več raz-
ličnih delodajalcih, se SSE 1 sorazmerno razdeli glede 
na izvedeno število tednov skladno s potrdilom šole 
o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziro-
ma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu.

Upravičen strošek SSE 1 se dokazuje z zahtevkom 
za sofinanciranje (zahtevek delodajalca za sofinancira-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
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nje) skupaj s potrdilom šole o opravljenem praktičnem 
usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževa-
nju pri delodajalcu.

b) Administrativno – tehnična podpora s strani šole 
(v nadaljevanju: SSE 2)

SSE 2 se nameni šoli, v katero je dijak ali študent 
vpisan v zaključni letnik5, za usmerjanje, obveščanje in 
koordinacijo delodajalcev ter administrativno – tehnično 
podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na javni 
razpis.

bodo nakazana na transakcijski račun soprijaviteljev 
sklopa B v roku šestdesetih dni od potrditve popolnih 
zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne osebe 
sklada in v skladu z veljavnim ZIPRS1819.

11. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno 
s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 
navodili organa upravljanja

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B bosta morala pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Iz-
vedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna 
Navodila organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi 
javnega razpisa.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o izved-
bi praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktične-
ga izobraževanja in spremljanja ter evidentiranja

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na izvedbo praktične-
ga usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraže-
vanja, ki je sofinancirana v okviru predmetnega javnega 
razpisa, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumen-
tacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili 
Evropske unije in nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
sta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana sopri-
javitelja za sklop B dolžna zagotoviti dostopnost do 
vseh dokumentov o izdatkih praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja, ki so sofi-
nancirani v okviru tega javnega razpisa, v obdobju dveh 
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski 
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih izvedb 
praktičnega usposabljanja z delom oziroma praktičnega 
izobraževanja. O natančnem datumu za hrambo do-
kumentacije bodo izbrani soprijavitelji obveščeni pisno 
s strani sklada.

Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi 
za namene javnega razpisa se morajo evidentirati pri-
hodki oziroma prilivi, ki jih bo sklad nakazal izbranim 
soprijaviteljem za sklop A in izbranim soprijaviteljem za 
sklop B na podlagi javnega razpisa.

13. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov

Zbornica in šola bosta za namen spremljanja in 
vrednotenja praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja, skladno s 27., 54., 96. in 
125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. čle-
nom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžni 
spremljati in skladu zagotavljati podatke o doseganju 
ciljev in kazalnikov praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja, vključno s podatki 
po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednote-
nja izvajanja praktičnega usposabljanja z delom oziroma 
praktičnega izobraževanja, so natančneje opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

14. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvedbo praktičnega 

5 Velja enako časovno obdobje kot je navedeno v prej-
šnji točki a): tj. 1. 1. 2014–30. 9. 2019.

Skladno z metodologijo je višina SSE 2, ki se izpla-
ča šoli: 22,80 EUR.

Dokazilo šole o upravičenosti do SSE 2 je odobren 
SSE 1.

V primeru, da je dijak ali študent opravil praktično 
usposabljanje oziroma praktično izobraževanje pri več 
delodajalcih, se šoli za vsakega posameznega deloda-
jalca, ki mu je odobren SSE 1, odobri SSE 2.

Soprijavitelja za sklop B pripravita zahtevke za so-
financiranje v obliki, kot jih predpiše sklad.

Šole predložijo zahtevek šole za sofinanciranje 
v okviru SSE 2, zahtevek delodajalca za sofinanciranje 
v okviru SSE 1 in potrdilo šole o opravljenem praktič-
nem usposabljanju oziroma praktičnem izobraževanju 
do 6. 9. 2019 za dijake in do 4. 10. 2019 za študente.

Po pregledu in potrditvi zahtevka za sofinanciranje 
bo sklad izvedel plačila skladno s pogodbo o sofinan-
ciranju.

10. Način izvrševanja plačil – financiranja
10.1 Način izvrševanja plačil za sklop A
Z izbranima soprijaviteljema za sklop A bo sklad 

sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrobneje 
dogovorjen način sofinanciranja dodeljene spodbude za 
povrnitev dela stroškov za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom.

Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju iz-
vedejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega 
zahtevka za sofinanciranje ter izpisa iz evidence vajen-
cev6, kot je opredeljeno v točki 9.1.1.

6 Na podlagi  42. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list 
RS, št. 25/17; v nadaljevanju: ZVaj).

Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov 
za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 
oziroma pozove zbornico k morebitni dopolnitvi. Sred-
stva bodo nakazana na transakcijski račun soprijavite-
ljev za sklop A v roku šestdesetih dni od potrditve po-
polnih zahtevkov za sofinanciranje s strani odgovorne 
osebe sklada in v skladu z veljavnim Zakonom o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H; v na-
daljevanju: ZIPRS1819).

10.2 Način izvrševanja plačil za sklop B
Z izbranima soprijaviteljema za sklop B bo sklad 

sklenil pogodbo o sofinanciranju, s katero bo podrob-
neje dogovorjen način sofinanciranja za povrnitev dela 
stroškov za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja.

Plačila se skladno s pogodbo o sofinanciranju izve-
dejo na podlagi ustrezno izpolnjenega in potrjenega zah-
tevka za sofinanciranje ter potrdila šole o opravljenem 
praktičnem usposabljanju dijaka oziroma praktičnem iz-
obraževanju študenta, kot je opredeljeno v točki 9.1.2.

Sklad v roku šestdesetih dni od prejema zahtevkov 
za sofinanciranje pregleda in potrdi popolne zahtevke 
oziroma pozove šolo k morebitni dopolnitvi. Sredstva 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152              2017051900|RS-25|3725|1324|O|
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usposabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževa-
nja, ki je sofinancirana ali se izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavi-
telja za sklop B sta dolžna nadzornim organom predložiti 
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti 
v okviru javnega razpisa. V primeru preverjanja na kraju 
samem bosta izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana 
soprijavitelja za sklop B omogočila vpogled v računalni-
ške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem 
aktivnosti v okviru javnega razpisa. Izbrana soprijavite-
lja za sklop A in izbrana soprijavitelja za sklop B bosta 
o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno 
obveščena, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno pre-
verjanje na kraju samem, dolžna pa bosta ukrepati skla-
dno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in 
redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.

Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani 
nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih ob-
veznosti ali nepravilnost pri izvedbi praktičnega uspo-
sabljanja z delom oziroma praktičnega izobraževanja, 
bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili or-
gana upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko 
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih 
in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi 
s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu 
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/dokumenti/navodila/skmbt_c654e16032914450.
pdf), oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje 
finančnega popravka, določili ustrezne finančne po-
pravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov 
in izdatkov, soprijavitelja za sklop A in soprijavitelja za 
sklop B pa bosta dolžna neupravičeno izplačana sred-
stva vrniti.

15. Zagotavljanje enakih možnosti in trajno-
stnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1304/2013

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprijavi-
telja za sklop B sta dolžna zagotoviti upoštevanje spod-
bujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti 
vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za 
invalide, med osebami, vključenimi v izvajanje aktivnosti 
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, 
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 
7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom 
Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Izbrana soprijavitelja za sklop A in izbrana soprija-
vitelja za sklop B sta dolžna cilje javnega razpisa ure-
sničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

16. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da sta se soprijavitelja za 
sklop A in soprijavitelja za sklop B seznanila z vsebino 
javnega razpisa in da se z njo strinjata.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija od-
pre, se obravnavajo v skladu z Zakonom 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 nadaljevanju: 
ZDIJZ).

V primeru zahteve za dostop do informacije javne-
ga značaja s strani prosilca bo Sklad odločal v skladu 
z ZDIJZ.

Sklad in soprijavitelji so dolžni zagotoviti varova-
nje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07), 
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sve-
ta 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), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.

17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku 
potrjevanja ali izvrševanja praktičnega usposabljanja 
z delom oziroma praktičnega izobraževanja prišlo do 
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obvezno-
sti: če se ugotovi, da izbrana soprijavitelja za sklop A in 
izbrana soprijavitelja za sklop B sklada nista seznanila 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so jima bili znani ali bi jima 
morali biti znani oziroma da sta posredovala neresnič-
ne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikrila 
informacije, ki bi jih bila v skladu s tem javnim razpisom 
dolžna razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada 
o dodelitvi sredstev, ali da sta neupravičeno pridobila 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na 
podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bosta 
izbrana soprijavitelja posameznega sklopa dolžna vrni-
ti neupravičeno prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun izbranega soprijavitelja posameznega sklopa do 
dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

18. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne izvedbe praktičnega usposabljanja z delom 
oziroma praktičnega izobraževanja: dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na 
transakcijski račun izbranega soprijavitelja za sklop A in 
izbranega soprijavitelja za sklop B do dneva vračila 
sredstev na transakcijski račun sklada. Če je dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dne-
va objave v Uradnem listu RS do vključno 24. 4. 2019.

Vloga se šteje za pravočasno, če je najkasneje do 
24. 4. 2019 prispela v vložišče Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, 
oziroma je oddana priporočeno po pošti najkasneje na 
zadnji dan prijave, tj. 24. 4. 2019.

Vlogo na javni razpis za sklop A odda zbornica na 
naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 
1000 Ljubljana.

Vlogo na javni razpis za sklop B odda šola na na-
slov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
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ski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 
Ljubljana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremlje-
ni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidnimi 
oznakami »Javni razpis PUD 2018/2019 – Vloga – Ne 
odpiraj«.

Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali 
obrazec »Oprema ovojnice«, ki je del razpisne doku-
mentacije, ali lastnoročno napisane obvezne podatke iz 
prejšnjega odstavka.

Obravnavale se bodo samo v roku dostavljene in 
pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, kot so bile predložene. Vloge, ki bodo 
oddane po izteku predpisanega roka ali ne bodo ime-
le predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz 
nadaljnjega postopka in s sklepom zavržene. S sklepom 
bodo zavržene tudi vse vloge, ki po pozivu za formalno 
dopolnitev ne bodo pravočasno ter ustrezno dopolnjene.

Rok za dopolnitev vlog bo petnajst dni. Rok ne bo 
podaljšljiv.

20. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisi-

ja, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog se bo pričelo dne 8. 4. 2019 ob 

10. uri in bo potekalo sproti po vrstnem redu prispetja 
vlog do porabe razpoložljivih sredstev javnega razpisa.

Odpiranje prejetih vlog zaradi pričakovanega ve-
likega števila le-teh, v skladu z 222. členom Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
ne bo javno.

Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti 
zbornico (za sklop A) ali šolo (za sklop B) pozove k do-
datnim pojasnilom.

Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavlja-
jo formalno popolnost vlog. Strokovna komisija bo v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi ti-
ste zbornice (sklop A) oziroma tiste šole (sklop B), katerih 
vloge niso formalno popolne. Nepopolne vloge, ki jih šole 
oziroma zbornice ne bodo dopolnile v skladu s pozivom 
za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi obrazlo-
žen predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo pred-
sednik in člani komisije in se ga predloži direktorju. Direk-
tor na podlagi predloga komisije (podpisanega predloga 
prejemnikov sredstev) sprejme odločitev o dodelitvi sred-
stev, pri čemer se izdajo sklepi o izboru/neizboru.

Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpi-
sne pogoje predmetnega javnega razpisa in bodo odda-
ne skladno z javnim razpisom in razpisno dokumenta-
cijo. V nasprotnem primeru lahko sklad vlogo delno ali 
v celoti zavrne v skladu z določbami Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP).

Sklad vlogo za sklop A in za sklop B delno zavrne, 
če kateri izmed delodajalcev v vlogi ne izpolnjuje pogo-
jev. Za vse ostale delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje, pa 
se vloga odobri.

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

Soprijavitelji za sklop A in soprijavitelji za 
sklop B bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo 
vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh sklada.

Izbranim soprijaviteljem za sklop A in izbranim so-
prijaviteljem za sklop B bo sklad posredoval sklepe 
o izboru in jih pozval k podpisu pogodbe o sofinanci-

ranju. Pogodbe o sofinanciranju so tripartitne in so za 
sklop A sklenjene med skladom, zbornico in deloda-
jalcem, ter za sklop B sklenjene med skladom, šolo in 
delodajalcem. Če se izbrana soprijavitelja za sklop A in 
izbrana soprijavitelja za sklop B v roku osmih dni od 
prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzoveta, 
se šteje, da sta umaknila vlogo za pridobitev sredstev.

22. Pravno sredstvo: zoper sklep o izboru/zavrni-
tvi/zavržbi lahko pritožnik poda pritožbo pri skladu, in 
sicer v roku petnajstih dni od prejema sklepa. Pritožba 
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vlože-
na. Če strokovna komisija ugotovi, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna ter da jo je vložila upravičena 
oseba, pa izpodbijanega sklepa ne nadomesti z novim, 
pritožbo v petnajstih dneh od prejema posreduje v od-
ločanje ministrstvu. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve 
podpisa pogodb o sofinanciranju z izbranimi soprijavitelji 
za sklop A in izbranimi soprijavitelji za sklop B.

23. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Razpisna dokumentacija je do poteka roka za odda-
jo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada http://www.
sklad-kadri.si in v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 
Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 
16. ure (kontaktna oseba: Aleksandra Šuster Močnik).

Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski na-
slov: pud@sklad-kadri.si, vendar najkasneje do dne 
15. 4. 2019. Odgovori na pogosta vprašanja bodo obja-
vljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od 
prejema vprašanja.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-1690/19
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadalje-
vanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona o Slo-
venskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – 
odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega 
in tretjega odstavka 3. člena, drugega odstavka 7. člena, 
drugega odstavka 42. člena ter prvega odstavka 51. čle-
na Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in pro-
gramov, pogojih in merilih za izbor projektov in progra-
mov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in 
načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski filmski center, jav-
na agencija Republike Slovenije objavlja naslednji javni 
razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje ra-
zvoja scenarija na področju celovečernega igranega 
in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne 
glede na dolžino trajanja za leto 2019.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
22. 3. 2019 dalje objavljen na spletnem mestu Sloven-
skega filmskega centra, javne agencije Republike Slo-
venije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center, javna agencija  
Republike Slovenije

 Ob-1675/19
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sred-

stev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija 
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(Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finanč-
nega načrta javnega zavoda Park Škocjanske jame, 
Slovenija za leto 2019, sprejetega na 4. seji sveta 
tega javnega zavoda dne 21. 12. 2018 ter sklepa Mi-
nistrstva za okolje in prostor, št. 35602-8/2019 z dne 
1. 2. 2018, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, 
Slovenija

javni razpis
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park 

Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2019
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je:
– za investicije pod točko II. a – 19.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. b – 1.000,00 EUR;
– za projekte pod točko II. c – 19.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. d – 1.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. e – 500,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini 

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

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

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

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

nje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, monta-

že in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture 
oziroma nakup materialov, in sicer za:

– plačilo za popravila delov ostrešij obstoječega 
stavbnega fonda tudi z namenom manjših izgub ener-
gije,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 
mora imeti kurilna naprava naslednje toplotno-tehnične 
karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora 
biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu 
mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljiko-
vega monoksida pa manjša od 500 mg/m3.

Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim preno-
snikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogreva-
nje, pa mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST 
EN 14785 naslednje toplotno-tehnične karakteristike: 
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave 
morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tla-
ku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih 
dimnih plinih.

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

Pod točko II. d se sredstva namenijo za izved-
bo predhodnih arheoloških raziskav.

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

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

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

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

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

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

z ustrezno najemno dokumentacijo na zavarovanem 
območju parka Škocjanske jame in

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

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

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

slovnega projekta v višini vsaj 50 % vrednosti celega 
projekta in

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

razpisa. Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja inve-
sticije ali projekta, če je za isto investicijo ali projekt že 
prejel sredstva na podlagi Odredbe v zadnjih petih letih.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno 
k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja.
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Prijava na točko II d mora vsebovati izjavo o prijavi.
VIII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja: vlo-

go za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja prijavitelj 
odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi 
na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa 
nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega 
soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter 
natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG 
bo na podlagi vloge izdal kulturnovarstveno soglasje za 
tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitektur-
nih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in 
Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 
2019« in ga prijavitelj prevzame na sedežu JZ PŠJ. Vlo-
ge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja bodo po 
odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 
5000 Nova Gorica.

IX. Oddaja vloge: vloge za prijavo oziroma pred-
prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova 
prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni 
strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela 
sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slove-
nija, v letu 2019« ter napisom na naslovni strani kuverte: 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo 
za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda 
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 
Divača.

X. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav na točke II. a in II. b je 5. 4. 

2019.
Rok za oddajo predprijav na točko II. c je 5. 4. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. c je 30. 4. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. d je 28. 6. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. e je 5. 4. 2019.
XI. Obveščanje o izidu razpisa
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Sloveni-

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

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

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

točkami II. a, b, c, d in e bo javni zavod Park Škocjanske 
jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma 
do sredine meseca julija 2019.

Za sredstva pod točkama II. a in II. b bo pred zah-
tevkom za izplačilo sredstev posameznim upravičencem 
komisija pregledala opravljena dela, in sicer prvič konec 
meseca septembra in drugič konec meseca novem-
bra 2019. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih 
opravljenih delih upravičenca in podala mnenje o pravo-
časnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Investi-
cije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovarstvenim 
soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve na 
ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo moral 
k pisnemu zahtevku za sredstva pod točkami II. a, b in 
d priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel 
skladno z določili pogodbe.

Izplačila za II. c se bodo izvedla na podlagi finanč-
nega načrta, ki se bo podrobneje opredelil v pogodbi. 
V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka 

v višini vsaj 50 % skupne vrednosti projekta, bo javni 
zavod prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval 
vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi od dneva nakazila dalje.

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

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

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

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

sko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, ki 
jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba bo vse-
bovala določbo, da mora prejemnik sredstev investicije 
dejansko, kvalitetno in skladno s kulturnovarstvenim 
soglasjem izvesti najkasneje do konca meseca novem-
bra 2019.

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

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

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

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

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

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

Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainte-
resirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Mar-
ku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc oziroma 
Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-100.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

 Ob-1680/19
Na podlagi 15. člena Zakona o Radioteleviziji Slo-

venija (ZRTVS-1, Uradni list RS; št. 96/05 z dne 28. 10. 
2005 in ZRTVS-1A Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2. 
2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda Radiote-
levizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 
34/15, 3/17) naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV 
center Maribor objavlja

razpis
za oddajo prostorov interne restavracije

Predmet razpisa je oddaja prostorov interne re-
stavracije v najem za zagotovitev prehrane zaposlenih 
in gostov RTV Slovenija.

Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega 
RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor). Skupna 
velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m2, 
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kuhinja 18 m2, skladišča in garderoba 44 m2). Dostop 
do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta, 
mimo glavnega vhoda Reginalnega RTV centra Maribor.

Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (elek-
trična in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, 
hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinj-
ska oprema).

Cena za najemnino prostorov je 50,00 EUR z vklju-
čenim DDV mesečno, stroški porabe energentov (elek-
trike, plina in vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpad-
kov (razen bioloških) so določeni v pavšalnem znesku 
in znašajo 100,00 EUR z vključenim DDV mesečno in 
niso zajeti v najemnino prostorov.

Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti či-
ščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter od-
voz bioloških odpadkov.

Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev 
opreme najetih prostorov:

– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni 
servis (krožniki, jedilni pribor)

– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice 
za kavo in čaj

– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane
– skladišče – hladilniki za pijačo.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije s ponudbo pi-

jač, toplih napitkov in tople prehrane je od ponedeljka do 
petka od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih 
je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih po-
sebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega časa 
mora biti vnaprej dogovorjena.

– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici 
na dan, mesno in vegetarijansko, vsaj eno enolončnico, 
zaželena pa je tudi izbira jedi po naročilu in dodatna 
ponudba (enostaven zajtrk, rogljički, sendviči idr.), po-
nudba alkoholnih pijač ni dovoljena. Ponudnik mora za-
gotoviti možnost naročila za reprezentanco in po pred-
hodnem dogovoru zagotoviti postrežbo pijače in tople 
prehrane za do 50 ljudi v prostorih RTV centra Maribor 
z lastnim jedilnim in ostalim priborom.

V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba 
iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo 
tudi po oddaji interne restavracije v najem.

Ogled prostorov bo možen 26. 3. 2019 od 10. do 
12. ure, po najmanj enodnevni predhodni najavi. Prijave 
za ogled sprejemamo 25. 3. 2019 od 8. do 13. ure na 
tel. 02/429-91-32.

Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe, 
v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročni-
kove pogoje. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali naročnikove 
pogoje, bodo povabljeni na razgovor, kjer bodo prejeli 
merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Merila bodo 
temeljila na ceni hrane in pijače, kvaliteti in izkušnjah. 
Navedba cen in ponudbe, ki bosta sestavni del meril, 
bodo za ponudnika zavezujoča. Zaželene so kuharske 
in vodstvene izkušnje s področja gostinstva.

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah 
na naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33, 
2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – Za razpis – Po-
nudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora 
biti napisan polni naslov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena 
Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor do dne 2. 4. 
2019, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo prispele 
po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vr-
njene pošiljateljem.

Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo po-
trebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije. 
Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih infor-

macij, bo naročnik ponudnike povabil na pogovor, kjer 
jim bo predstavil merila in ostale kriterije za izbor in jih 
nato pozval k oddaji končne ponudbe.

RTV Slovenija  
Regionalni center Maribor

Št. 344-02/2019-2 Ob-1668/19
Občina Komen na podlagi 5. člena Odloka o uredi-

tvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene 
živali (Uradni list RS, št. 108/12) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali  
v Občini Komen

1) Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali za območje 
Občine Komen. V okviru javne službe se: 1) obravnava 
prijave zapuščenih živali, 2) zagotavlja potrebno ve-
terinarsko pomoč zapuščenim živalim, 3) poskrbi za 
ulov, prevoz, oskrbo in namestitev zapuščenih živali 
v zavetišču, 4) skrbi za iskanje skrbnikov zapuščenih 
živali, 5) ažurno vodi register psov in mačk, v kolikor 
bo vzpostavljen, 6) izvaja druge naloge, ki so določene 
s pogodbo o izvajanju koncesije, Zakonom o zaščiti ži-
vali in drugimi področnimi predpisi.

2) Čas opravljanja javne službe: koncesija za 
opravljanje javne službe se podeljuje za obdobje treh 
let od vključno datuma podpisa pogodbe dalje.

3) Pogoji prijavitelja za opravljanje javne službe
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 

za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

– biti mora registriran za opravljanje dejavnosti za-
vetišča;

– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
ter pravilnik;

– zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom 
in pravilnikom;

– imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo 
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da 
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

– na 800 registriranih psov v občini mora imeti za-
gotovljeno eno mesto v zavetišču;

– zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 name-
stitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni 
za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim;

– vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo 
veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in 
z delom pridobljene izkušnje z živalmi;

– imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more 
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja muče-
nja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravlja-
nja dela v korist lokalne skupnosti;

– zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost 
veterinarja oziroma veterinarske službe;

– imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano vete-
rinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega 
varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali;

– imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali;

– imeti mora stalen in neposreden vpogled v re-
gister psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za 
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu 
živali ter za preverjanje lastništva živali;
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– imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem 
redu zavetišča;

– imeti mora poravnane davke in prispevke;
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 

je predmet javne službe.
4) Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

– izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– strokovne in organizacijske sposobnosti prija-

vitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in 
oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil 
za prevoz živali, število bivalnih prostorov za pse in 
namestitvenih mest …);

– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi 
in

– cena.
Podrobnejša merila so določena v razpisni doku-

mentaciji.
5) Pogoji opravljanja javne službe:
– izvajanje javne službe skladno z veljavnimi pred-

pisi, ki urejajo zaščito živali;
– nepretrgano izvajanje javne službe koncesio-

narja;
– koncesionar je dolžan v okviru javne službe iz-

jemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki 
s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagoto-
vitev takšnih del ali nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe;

– koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;

– koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence 
in jih je dolžan dati kadarkoli na vpogled koncedentu;

– koncesionar mora pristojnemu organu občine 
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, ka-
darkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna 
poročila;

– koncesionar je neposredno odgovoren za ka-
kršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi 
z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in prav-
nim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. 
Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru 
stavke pri njem zaposlenih ljudi;

– koncesionar mora biti zavarovan proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri 
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi 
višje sile;

– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne sto-
ritve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe 
s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo 
javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njego-
vem imenu in za njegov račun;

– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri 
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizira-
na stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za 
sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima konce-
sionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju 
z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje 
ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega 
v zavetišču;

– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena 
tovrstna obvestila objavljati brezplačno.

6) Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se finan-

cira iz:
– proračuna koncedenta;
– proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v jav-

nem interesu;
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– drugih virov.
7) Prijava na razpis
Prijavitelj se prijavi na razpis tako, da posreduje 

Občin Komen popolno prijavo, in sicer:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpi-

sne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za 
zapuščene živali);

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s ka-
tero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane 
pogoje za začetek delovanja zavetišča;

– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano vete-
rinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvene-
ga varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi 
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija);

– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva 
živali;

– fotokopija prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

– fotokopija internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke;

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskr-
be zapuščenih živali.

Občina lahko zaradi pojasnitve ali preveritve v pri-
javi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva vpogled 
v izvirne listine in zahteva dostavo tudi druge dokumen-
tacije, ki ni izrecno zahtevana v tem razpisu.

8) Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 21 dni od objave tega 

javnega razpisa v Uradnem listu RS in prične teči na-
slednji dan po objavi.

Kot pravočasne se štejejo prijave, ki jih prijavitelj 
osebno ali priporočeno po pošti dostavi na Občino 
Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kuverta s prijavo 
mora imeti na levem predelu prednje strani napis »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis zagotavljanja zavetišča 
za zapuščene živali« in na zadnji strani ime in priimek 
ali naziv ter naslov prijavitelja. Prijave, ki ne bodo tako 
označene, se ne bo obravnavalo in bodo vrnjene po-
šiljatelju.

9) Način in rok za izbor koncesionarja: izbran bo 
prijavitelj, ki bo po postavljenih merilih najprimernejši. 
Ta bo prejel odločbo o izboru s povabilom k podpisu 
koncesijske pogodbe, ki bo izdana v roku 10 dni od 
zaključka javnega razpisa. Občina Komen si pridružuje 



Stran 540 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesio-
narja ali pa da izvede izbor koncesionarja s pogajanji.

10) Dodatne informacije
Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen od 

dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiv je tudi preko 
spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika 
Razpisi).

Dodatne informacije dobite na tel. 05/731-04-50, 
e-pošta: obcina@komen.si.

Občina Komen

Št. 671-0002/2019 Ob-1678/19
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona 

o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 7. člena Odloka 
o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik (Ura-
dni list RS, št. 11/18 in 14/19) Občina Kamnik objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Kamnik  

za leto 2019
Celotno besedilo javnega razpisa, vključno z razpi-

sno dokumentacijo, je od dne 18. 3. 2019 dalje objavlje-

no in dosegljivo na spletni strani Občine Kamnik: www.
kamnik.si – pod rubriko Razpisi.

Občina Kamnik

Št. 671-3/2019 Ob-1681/19
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi 19. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih in 
kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu 
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne obja-
ve glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa 
športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019, ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 4. redni 
seji dne 6. 3. 2019 ter Odloka o proračunu Občine Ilirska 
Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov 

dejavnosti športa v letu 2019, ki jih na osnovi sprejetih pro-
gramskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov v okvirni vrednosti 80.500 evrov
II. Kakovostni šport v okvirni vrednosti 31.900 evrov
III. Športna rekreacija v okvirni vrednosti 4.700 evrov
IV. Šport invalidov v okvirni vrednosti 1.200 evrov
V. Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti 7.300 evrov
VI. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti 3.300 evrov
VII. Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti 33.300 evrov

Vrednost razpisanih programov za leto 2019 znaša 
162.200 EUR.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-

ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska 
Bistrica.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavni-

mi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine Ilir-

ska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih pro-

gramov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za dru-

štva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih 
razpisov oziroma obveznosti,

– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih 
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih programov.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da iz-
vajalcu programov športa, ki v letu 2018 sredstev, pri-
dobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih 
programov, ni izkoristil, v letu 2019 ustrezno zmanjša 
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2018 niso 
bili izvedeni v skladu s pogodbo.

Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. toč-
ki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilni-
kom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov 
športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bi-
strica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po 
javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019, 
ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na 
seji dne 13. 3. 2019.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec 
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter 
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni 
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino progra-
mov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja 
več programov, mora za vsak posamezen program iz-
polniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahte-
vane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji.

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem raz-
pisu, je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, 
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plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter infor-
miranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska 
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu 
s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Obči-
ne Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zah-
tevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma 
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni 
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, 
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti 

ovojnici prispele najpozneje do 23. 4. 2019 do 10. ure, 
na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis šport 2019 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošte-
vane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. 
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz 
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo 
zapečatene vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistri-

ca, v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pra-
vočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge 
izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komi-
sija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se 
na predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. 
Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave 
so nepopolne oziroma nerazumljive, se na predlog ko-
misija pozove, da v roku 8 dni prijave dopolnijo oziroma 
odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj prijave v roku ne 
dopolni oziroma ne odpravi pomanjkljivosti, se prijavo 
na predlog komisije zavrže s sklepom.

Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti 
v skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za 
sofinanciranje programov športa ter najemu športnih 
objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila 
Snežnik št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem prijav lahko 
komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, 
podatke in neodvisna strokovna mnenja.

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po po-
sameznih področjih. Na podlagi predloga komisije direk-
tor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep 
o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30 dneh 
po prejemu vseh dopolnitev prijav.

Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovo-
ljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi 
odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Od-
ločitev župana je dokončna.

Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. 
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na raz-
pis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije 
javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki 
jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.

7. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-

lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe po-
stopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja progra-
mov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019 na pod-
lagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona 
o javnih financah, Zakona o športu, Pravilnika o merilih 
in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter naje-
mu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica, Letnega 
programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019, ter 
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in 
pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresira-
ni dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka 
Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bi-
strica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-23/2019 Ob-1682/19
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19 
z dne 15. 3. 2019) ter Pravilnika o sofinanciranju hu-
manitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški 
odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29. 11. 
2008) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica  
v letu 2019

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje huma-

nitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2019.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk 

in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
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– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki 

izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo 

dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne 
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da 
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,

– da so registrirani za izvajanje na področju huma-
nitarnih dejavnosti najmanj eno leto,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo 

poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredelje-

no finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih 

sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov 
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih pro-
gramov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine 
Ilirska Bistrica.

Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancira-
jo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov 
(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju 
ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni 
izročiti po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, 
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domo-
znanskega oddelka.

3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizaci-

jam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam 

in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica, 
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bi-
strica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije 
oziroma društva).

Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, dr-

žavne, mednarodne organizacije oziroma društva)
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem 

v Občini Ilirska Bistrica
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov
– pričakovana višina sofinanciranja s strani prora-

čuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilir-

ska Bistrica v proračunu za leto 2019 zagotovljenih do 
11.000 EUR sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izde-
lana na obrazcu prijave za leto 2019, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več 
programov, mora vsak posamezni program prijaviti na 
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obra-
zec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo 

prispele najpozneje do 15. 4. 2019 do 10. ure, na naslov 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni 
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska 
Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje 
humanitarnih programov 2019 – ne odpiraj«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov poši-
ljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele 
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele 
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene pri-
javitelju.

7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

8. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) 
ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe po-
stopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja huma-
nitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019 
na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, 
Zakona o javnih financah, Pravilnika o sofinanciranju hu-
manitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka 
o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke 
skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu 
občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do 
morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepoobla-
ščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo ozi-
roma posredovanje osebnih podatkov izključno nasle-
dnjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim za-
poslenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne 
podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki 
izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov 
v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Ob-
čina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja od-
ločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, 
zahtevani v razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava 
vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

9. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 16. 4. 2019 ob 
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovredno-
tila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinan-
ciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica), 
ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji 
bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2019 in nato 
pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so 
prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja 
o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 543 

roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave 
ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Luki Špilar-
ju, tel. 05/71-12-331.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-24/2019 Ob-1683/19
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 

Ilirska Bistrica, na podlagi 9. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni 
list RS, št. 13/08 z dne 5. 2. 2008) in Odloka o proraču-
nu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 16/19 z dne 15. 3. 2019) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica v letu 2019

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

mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bi-
strica v letu 2019.

Predmet javnega razpisa so naslednji programi 
v skupni višini do 45.026 EUR:

– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do: 
23.772 EUR;

– Sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1); do:  
6.591 EUR;

– Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvi-
zitov (M2); do: 2.018 EUR;

– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov 
v javnem interesu (M3); do: 4.708 EUR;

– Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob dr-
žavnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4); 
do: 4.618 EUR;

– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do: 
3.319 EUR.

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za 
gostovanja domačih društev izven meja naše občine na-
meni največ 1.863 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira 
prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor 
pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori udeležbe na 
navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali 
katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se na-
menijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže 
izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih progra-
mov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev 
Premska srečanja do višine 1.163 EUR, od katerih se 
do višine 583 EUR nameni kot nagrada za najboljše 
literarno delo.

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa 
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in 
sicer največ do navedenih zneskov:

– Dan upora proti okupatorju do: 556 EUR,
– Prvi maj – praznik dela do: 1.077 EUR,
– Dan državnosti do: 559 EUR,
– Dan samostojnosti do: 559 EUR.
Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-

sameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz 
katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bi-
strica;

– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega po-
sameznega dela, za katere je bil posebej objavljen jav-

ni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska 
Bistrica.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2019 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih doseda-

nje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na 
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje po-
goje:

– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko 
tudi sekcijo),

– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja 
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,

– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na po-
dročju kulture najmanj eno leto,

– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostor-
ske in kadrovske pogoje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, 

s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po 
tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli 
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,

– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno 
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,

– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno 
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinan-
ciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne 
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem raz-
pisu so dolžni:

– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obve-
ščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine 
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi 
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska 
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala 
Občina Ilirska Bistrica.

– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih 
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, 
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega 
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.

– uskladiti termine programov z območno izpostavo 
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogod-
kov istočasno na več lokacijah.

Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni, 
v kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati 
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina 
Ilirska Bistrica.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim iz-
vajalcem sredstva ne izplačajo.

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu 
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec 

OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija 
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ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, 
na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prija-
vlja več programov, mora za vsak posamezen program 
izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zah-
tevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpi-
sni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi 
prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati 
zahtevanih prilog).

4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

najpozneje do 24. 4. 2019 do 10. ure, na naslov Občina 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica 
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine 
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, 
pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni raz-
pis Kultura 2019 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upošteva-
ne bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navede-
nega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo 
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentaci-
ja: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine 
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

6. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavite-
lja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in 
elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, 
priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, 
veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), 
kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), 
udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja 
(ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolni-
ni)) ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe 
postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja pro-
gramov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska 
Bistrica za leto 2019 na podlagi veljavnega Zakona 
o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika 
za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejav-
nosti v Občini Ilirska Bistrica ter Odloka o proračunu 
Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine 
in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebi-
tnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim 
osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma po-
sredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim po-
oblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, 
pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke 
pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru za-
kona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne upo-
rablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno 
z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, 
ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so 
dostopni na spletni strani občine.

7. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega 
razpisa

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 26. 4. 2019 ob 
10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovredno-
tila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za so-
financiranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo imenuje župan Obči-
ne Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obvešče-
ni predvidoma maja 2019 in nato pozvani k sklenitvi 
pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na 
javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga 
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. 
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže 
kot nepopolna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Luki Špilar-
ju, tel. 05/71-12-331.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 322-3/2019-3 Ob-1708/19
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 

Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) 
ter na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov in projektov turističnih društev v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: 
pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2019

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

mov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi 
vsebinami:

– promocijsko-turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvo-

dov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih 

turistom;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebival-

stva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja 
turizma.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in 
projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje 
turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica;

– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz poseb-
nih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili pro-
računska sredstva Mestne občine Nova Gorica;

– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju;

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavite-
lja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...);

– programi in projekti Turistične zveze Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
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– imeti mora sedež na območju Mestne občine 
Nova Gorica;

– biti mora registriran skladno z Zakonom o društvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno, 

da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove 

dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja 
turizma;

– prijavitelj mora biti registriran in delovati na po-
dročju iz prejšnje alineje najmanj eno leto pred dnevom 
vložitve prijave na javni razpis;

– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, ure-
jeno vso potrebno dokumentacijo;

– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, 
materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 
realizacijo prijavljenih programov in projektov;

– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene za-
konske in pogodbene obveznosti do Mestne občine 
Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če je na 
njem sodeloval.

Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da 
prijavitelj predloži pisni zahtevek za izplačilo z dokazili iz 
VII. poglavja tega razpisa. Rok za predložitev zahtevka 
s potrebnimi dokazili je 30. 11. 2019.

III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in projektov 

turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadalj-
njem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih 
programov in projektov upoštevala naslednja merila:

(1) Promocijsko-turistična dejavnost (do 25 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter priredi-

tvah (15 točk)
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrževanje 

in ažuriranje spletnih strani (10 točk)
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture 

(do 35 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel (5 točk)
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk)
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti 

(15 točk)
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infra-

strukture (10 točk)
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvo-

dov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih proizvodov (do 

10 točk)
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk)
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 80 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 

1000 obiskovalci (5 točk)
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 

3000 obiskovalci (8 točk)
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obi-

skovalcev (12 točk)
d) program prireditve (do 50 točk)
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk)
f) tradicionalna prireditev (3 točke)
g) promocija prireditve (do 5 točk)
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne 

dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju 
(do 10 točk)

(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kul-
turne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma (do 10 točk)

(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev iz drugih virov: lokal-

ni, državni viri, EU sredstva (do 10 točk)
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami 

(10 točk)

IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža 

zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža 

zadnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev, ki so na razpolago za predmet javnega razpi-
sa in so predvidena na proračunski postavki 09.035 
– Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 
36.000,00 EUR.

VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripra-

vi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisa-
nih sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave 
Mestne občine Nova Gorica, pristojnemu za turizem 
(v nadaljevanju: pristojni organ), ki izda odločbe, s ka-
terimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Pri pripra-
vi predloga razdelitve razpisanih sredstev se upošte-
va višino razpoložljivih proračunskih sredstev, skupno 
število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev na javni 
razpis in doseženo število točk posameznega prijavi-
telja na razpis.

Sredstva se izplačajo na podlagi pisnega zahtevka 
za izplačilo, h kateremu je potrebno predložiti dokazila iz 
VII. poglavja tega razpisa. Prijavitelju se bodo izplačala 
sredstva v višini, ki bodo izkazana z dokazili iz VII. po-
glavja tega razpisa, vendar največ v višini, določeni 
z odločbo. Upoštevana bodo izključno tista dokazila, ki 
jih bo pristojni organ prejel do 30. 11. 2019.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena

Obdobje za porabo sredstev je od 1. 12. 2018 do 
30. 11. 2019.

Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavi-
telj predloži pristojnemu organu najkasneje do 30. 11. 
2019 zahtevek za izplačilo z naslednjimi dokazili:

– fotokopije računov ali pogodb za vsako posame-
zno prijavljeno vsebino v okviru programa oziroma pro-
jekta, ki izkazujejo namensko porabo sredstev,

– fotokopije dokazil o plačilu računov ali pogodb iz 
prejšnje alinee,

– poročilo in dokazila o realizaciji vsake posamezne 
prijavljene vsebine v okviru programa oziroma projekta 
– lahko tudi delno (izvod promocijskega prospekta, bro-
šure, letaka, prispevki iz medijev o izvedeni prireditvi, 
fotografije ipd.).

VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa je do torka, dne 23. 4. 
2019, do 12. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki naj-
kasneje do torka, dne 23. 4. 2019, do 12. ure, prispe 
na naslov naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali je vložena 
v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I). Prepozne 
vloge bodo s sklepom zavržene.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 23. 4. 2019 ob 14. uri. Vloge, 

ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na 

obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel 
pristojni organ.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popol-
ne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva 
odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok 
za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. 
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Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku 
ne bodo dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od 
datuma odpiranja vlog.

XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje pre-
jemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga 
hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.

XII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: raz-
pisna dokumentacija je od dneva objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si, pod rubriko Jav-
ni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v pisarni št. 3/III. Vloga, ki jo je potrebno od-
dati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebo-
vati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora 
biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga 
na javni razpis TD 2019«, na hrbtni strani pa z naved-
bo prijavitelja in njegovega naslova. Vloga se pošlje ali 
osebno odda na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v vložišču-so-
ba 36/I. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/335-01-31 ali pošljete vpraša-
nje na mestna.obcina@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-1709/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 
26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ma-
ribor (MUV, št. 27/18, 6/19) in Statuta Mestne občine 
Maribor (MUV, št. 10/201 in 8/2014) objavlja Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: MOM)

javni razpis
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma 

sofinanciranje uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOM za leto 2019

1. Pomen izrazov – povzeto po Odloku o izbiri in sofi-
nanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Maribor Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19).

– izvajanje nacionalnega programa športa v MOM 
za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom 
o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme 
Mestni svet MOM,

– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izva-
janja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se 
pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka 
javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ 
(v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka raz-
pisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, pred-
viden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči 
z razpisom in besedilom razpisa,

– izvajalec letnega programa športa v MOM (v na-
daljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost 
je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM 
sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in 
ostalih športnih objektih,

– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Po-
gojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategorizira-
nje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim siste-

mom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredu-
jejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.

– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov,
– založništvo,
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– mednarodna dejavnost v športu,
– delovanje športnih organizacij,
e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje,
– športna dediščina,
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega 

eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno 
enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opre-
deli v razpisni dokumentaciji,

– javni športni objekti in površine za šport v naravi 
so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lo-
kalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,

– uporaba prostora obsega uporabo prostora v jav-
nih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter 
ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,

– športnik je posameznik, ki se za matični klub s se-
dežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. čle-
nom ZŠpo-1,

– strategija razvoja panoge je program medseboj-
nega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne 
panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v 
nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,

– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se 
v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, iz-
vaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:

a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokov-
no izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovne-
ga dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),

b) z ustreznim programom in materialnimi možnost-
mi za izpeljavo tega programa,

c) z organiziranim sodelovanjem s (pred)šolskim 
sistemom.

– Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni 
sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmo-
valni sistemi« za leto 2018, številka 3-29/2018 – 3, ki 
ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 
Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na 
svoji 20. redni seji dne 4. 6. 2018.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-
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javnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev 
uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam 
v mreži javnih športnih objektih oziroma sofinanciranje 
za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso 
vključeni v mrežo javnih športnih objektov.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega pro-
grama športa v MOM za leto 2019, dodelitev uporabe 
oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in 
športnim zvezam za leto 2019.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih 
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v ce-
loti namenjena v dobro končnih uporabnikov.

Programi športa izvajalcev Letnega programa špor-
ta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa 
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svo-
je programe socialno ogrožene otroke.

a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma 
sofinanciranje uporabe prostora – uveljavlja se na pro-
gramskih obrazcih

Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa 
lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za name-
ne, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma 
dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in 
sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa špor-
ta v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19).

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah 
v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe jav-
nih športnih objektov v znesku do 1.662.993 eurov ter 
za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso 
vključeni v mrežo javnih športnih objektov se za izvedbo 
Letnega programa športa opredelita in objavita v raz-
pisni dokumentaciji. MOM bo sofinancirala ure vadbe 
v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih špor-
tnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti 
in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje 
programov, vendar največ do 252.500 eurov.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih 
objektov imajo dejavnosti programov Prostočasne špor-
tne vzgoje šolskih otrok ter dejavnosti programov Vadbe 
in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju upora-
be prostora upošteva 60 minut.

Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavlja-
nje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmo-
valnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziro-
ma mednarodnih panožnih športnih zvez. Enako velja 
tudi za izvedbo mednarodnih tekmovanj in prireditev.

Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov 
krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki 
presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih 
panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljav-
ca športnega objekta.

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOM. V vlogi 
lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V kolikor 
na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno upora-
bo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca 
lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem 
se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost 
oziroma primernost objektov za posamezne športne 
panoge.

Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpo-
ložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih 
športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri 
dodeljevanju brezplačne uporabe prostora, upošteva 
specifike posamezne športne panoge.

b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma 
dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri 
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini (MUV, št. 27/18, 6/19).

V dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja stro-
šek strokovnega dela, lahko izvajalci kot dokazilo o na-
menski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonter-
skem delu v višini do 20 % vseh stroškov.dela strokov-
nega dela. Volontersko delo mora biti v vlogi na Javni 
razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega 
obrazca posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za 
uveljavljanje volonterskega dela je povračilo stroškov, 
skladno s 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni 
list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
področij, programov, podprogramov in dejavnosti

MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna 
MOM za leto 2019.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 4.057.493 eurov.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi 
razpisanih programov za leto 2019, po posameznih 
razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejav-
nostih znašajo:

Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM 
obsega sofinanciranje področij, programov, podprogra-
mov in dejavnosti v naslednjih okvirnih zneskih:

Nosilec Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v eurih

2.4.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Simona Retelj 2.4.1.1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
 2.4.1.1.1. 12340800 Interesne dejavnosti za predšolske otroke 17.000
 2.4.1.1.2. 2340801 Športne dejavnosti za predšolske otroke 37.000
Simona Retelj 2.4.1.2. Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok

2.4.1.2.1. 12340802 Interesne dejavnosti za šolske otroke 29.000
2.4.1.2.2. 12340803 Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke 167.000

Branka Atelšek 2.4.1.2.3. 12340804 Za izvedbo športnega programa naučimo se 
plavati

58.000

Simon Potrč 2.4.1.2.4. 12340805 Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 
otroke

28.000

2.4.1.3. Prostočasna športna vzgoja mladine



Stran 548 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Nosilec Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v eurih

Simon Potrč 2.4.1.3.1. 2340806 Šolska športna tekmovanja za mladino 10.000
Simona Retelj 2.4.1.3.2. 12340807 Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) 60.000
Branka Atelšek 2.4.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
2.4.2.1. 12340808 Športne dejavnosti otrok in mladine 

s posebnimi potrebami
3.000

Simon Potrč 2.4.3. Obštudijska športna dejavnost
2.4.3.1. 12340809 Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru 10.000

2.5. Šport odraslih
Branka Atelšek 2.5.1. Športna rekreacija

2.5.1.1. 12340810 Športna rekeacija v okviru Gibaj Maribor – 
brezplačne animacijske prireditve in breplačna 
animacijska vadba

30.000

Breda P. Borovnik 2.5.2. Šport starejših
2.5.2.1. 12340811 Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let 13.000
2.5.2.2. 12340812 Veteranski šport

3.000
Simon Potrč 2.6. Športne prireditve in promocija športa – 

podorčje množičnega športa
2.6.1. Velike športno rekreativne prireditve

2.6.1.1. 12340900 Tradicionalni program
– Zimski športni vikend 7.000
– Športni vikend Maribora 10.500
– Mariborski mestni tek 18.500
– Festival mariborskega športa 6.000
– Športna pomlad 2.500
– ZZ – Rolano mesto 1.500
– Nočni tek na Kalvarijo 1.000

 2.6.1.2. 12340901 Gibaj Maribor – druge športno rekreativne 
prireditve

6.600

 2.6.1.3. 12340902 Druge športno rekreativne prireditve 3.000
Anja Kolšek 3.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport
3.4.1. 12341100 Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih 

tekmovalnih sistemov za otroke in mladino 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

936.000

3.4.2. 12341101 Mestne panožne športne šole – strokovno 
izobražen kader, v katerih so vključeni otroci in 
mladi, usmerjeni v vrhunski in kakovostni šport

324.000

Anja Kolšek 3.5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih
3.5.1. Kakovostni šport

3.5.1.1. 12341100 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

30.000

3.5.1.2. 12341103 Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki 
prestopijo iz mladinske v članske selekcije 
uradnih tekmovalnih sistemov

30.000

 3.5.2. Vrhunski šport
3.5.2.1. 12341104 Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 

tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
90.000

Simon Potrč 3.6. Športne prireditve in promocija športa – 
področje tekmovalnega športa

3.6.1. 12340903 Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 14.300
– ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske 
v smučanju
– MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN 
BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem 
kolesarstvu

3.6.2. 12340904 Druga mednarodna tekmovanja in prireditve 33.000



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 549 

Nosilec Obrazec Številka Področje, program, podprogram, dejavnosti Okvirna razpisana 
sredstva v eurih

3.6.3. 12340905 Nastopi v evropskih klubskih ligaških 
tekmovanjih, drugih velikih ligaških 
tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih 
velikih mednarodnih tekmovanjih

33.000

Anja Kolšek 4. Šport invalidov
4.3.1. Prostočasna športna rekreacija

4.3.1.1. 12340300 – Dejavnosti množičnega športa invalidov 16.000
4.3.2. Vrhunski šport invalidov

 4.3.2.1. 12340301 – Dejavnosti vrhunskega športa invalidov 2.000
4.3.3. Športne prireditve in promocija – šport 

invalidov
4.3.3.1. 12340302 – Športno rekreativne prireditve in druga 

mednarodna tekmovanja in prireditve, 
evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

2.000

Breda P. Borovnik 5. Razvojna dejavnost v športu
5.1. 12341300 Izobraževanje, usposabljanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
5.000

5.2. 12341301 Založništvo E – revija 3.000
Breda P. Borovnik 6. Organiziranost v športu

6.1. Delovanje športnih organizacij
6.1.1. 2341200 – Delovanje zvez športnih društev 35.000
6.1.2. 12341201 – Športnik leta Maribor 20.000

Breda P. Borovnik 6.2. Mednarodna dejavnost v športu
6.2.1. 12341202 Športne dejavnosti povezovanja med 

mariborskimi športnimi društvi in športnimi 
društvi Slovencev v zamejstvu

2.000

Branka Atelšek Poglavje 
2.a. – 
uveljavlja 
se na 
programskih 
obrazcih 

123414 Športni objekti in površine za šport v naravi 1.915.493

12341400 Športni objekti Maribor 1.662.993
12341401 Ostali športni objekti 252.500

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v za-

mejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove;

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki iz-
vajajo javno veljavne programe;

– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost 

pri izvajanju programov in področij letnega programa 
športa.

Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi 
pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega 
odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvaja-

nju letnega programa športa športna društva in športne 
zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s po-
dročja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne 
programe.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve 
sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih 
in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM 

in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo 
dejavnost pretežno za prebivalce MOM,

– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih progra-
mov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi 
kadri,

– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov, druge statusno pravne oblike 
pa zbirko udeležencev programov,

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do 
MOM in njenih povezanih oseb,

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlo-
kom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
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Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih 

športnih objektov ali sofinancira uporaba ostalih špor-
tnih objektov.

V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora 
biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobraz-
be oziroma usposobljenosti.

5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu množični šport

Posebni kriterij v programih prostočasne športne 
vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne 
vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofi-
nancira največ 20 vadbenih skupin.

I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Pro-
stočasna športna vzgoja predšolskih otrok

a. Interesne dejavnosti za predšolske otroke, Obra-
zec 2.4.1.1.1.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
dejavnosti drsanja za vrtce.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene 
stroške programa se štejejo:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi in sofinancira 

tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-

telj, ki:
– je zavod s področja vzgoje in izobraževanja, in ki 

izvaja javno veljavne programe (javni vrtec);
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– v kolikor zavod program izvaja na podlagi dogovo-
ra z društvom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.

b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obra-
zec 2.4.1.1.2.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja 
strokovno usposobljen kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 60 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 60 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (javni vrtec), mora dogovor priložiti 
k prijavi na razpis.

II. Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. Interesne dejavnosti za šolske otroke, Obrazec 

2.4.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 

interesnih dejavnosti za otroke osnovnih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-

nanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene 
stroške programa se štejejo:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi in sofinancira 

tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-

telj, ki:
– je zavod s področja vzgoje in izobraževanja, in ki 

izvaja javno veljavne programe (javna osnovna šola);
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
samezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– v kolikor zavod program izvaja na podlagi dogovo-
ra z društvom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.

b. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke, Obra-
zec 2.4.1.2.2.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kakovostno prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokov-
no usposobljen kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega 
delavca;
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– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (javna osnovna šola), mora dogovor 
priložiti k prijavi na razpis.

c. Za izvedbo športnega programa naučimo se pla-
vati, Obrazec 2.4.1.2.3.

Razpisuje se sofinanciranje izvedbe 10-urnega te-
čaja plavanja za 1. razred in preverjanje znanja plavanja 
6. razred.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe programa (ma-

terialni stroški, uporaba objekta, prevoz).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-

telj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
samezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

a. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otro-
ke, Obrazec 2.4.1.2.4.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
dejavnosti šolskih športnih tekmovanj.

Individualne športne panoge: atletika-stadionska, 
atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, alp-
sko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, na-
mizni tenis, šah, streljanje ter dejavnosti šolskih športnih 
tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.

Kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, od-
bojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet ter 
dejavnosti šolskih športnih tekmovanj za otroke s po-
sebnimi potrebami.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celoten program razpisanih šolskih špor-
tnih tekmovanj. Velja za program osnovnih šol.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 

se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih 
objektov. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOM, 
se sofinancira najem drugih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
samezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

III. Prostočasna športna vzgoja mladine
a. Šolska športna tekmovanja za mladino, Obrazec 

2.4.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 

dejavnosti šolskih športnih tekmovanj.
Individualne športne panoge: atletika-stadionska, 

badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, na-

mizni tenis, streljanje ter dejavnosti šolskih športnih tek-
movanj za otroke s posebnimi potrebami.

Kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, od-
bojka, odbojka na mivki, rokomet ter dejavnosti šolskih 
športnih tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.

Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri 
lahko izvedejo celoten program razpisanih srednješol-
skih športnih tekmovanj. Velja za program srednjih šol.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj 

se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih 
objektov. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOM, 
se sofinancira najem drugih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-

lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne 
delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
samezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

a. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino), 
Obrazec 2.4.1.3.2.

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 
kakovostno vodenih brezplačnih prostočasnih dejavnosti, 
ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobni-
mi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, 
ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, 
določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni 
dokumentaciji;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom (srednja šola), mora dogovor priložiti 
k prijavi na razpis.

IV. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami

a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi 
potrebami, Obrazec 2.4.2.1.

Razpisuje se sofinanciranje ciljno usmerjenih brez-
plačnih dejavnosti otrok invalidov, ki jih izvaja strokovno 
usposobljen kader športnih društev.
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Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
samezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 4 udeležencev na strokovnega delavca;

– v kolikor društvo program izvaja na podlagi do-
govora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na 
razpis.

V. Obštudijska športna dejavnost
a. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, 

Obrazec 2.4.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe 

dejavnosti tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, ki 
jih izvajajo športna društva ali zveze društev ob soglasju 
Univerze v Mariboru ali Univerza v Mariboru.

Zagotovi se uporaba javnih športnih objektov, ki so 
v lasti MOM ali v lasti RS in upravljanju UM. V kolikor ni 
primernega objekta v lasti MOM oziroma RS, se sofinan-
cira najem drugih objektov.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki ima za izvedbo programa oziroma dejavnosti so-
glasje Univerze v Mariboru in ga o prijavi priloži.

VI. Odrasli
Športna rekreacija
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Ma-

ribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna 
animacijska vadbe, Obrazec 2.5.1.1.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo 
v okviru programa Gibaj Maribor:

– brezplačne animacijske prireditve,
– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačni animacijski dogodki,
– brezplačna vodena vadba na otokih športa.
Upravičeni stroški za sofinanciranje vseh zgoraj nave-

denih dejavnosti so dejanski stroški za neposredno izved-
bo dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev). Dejav-
nosti se izvedejo na javnih športnih objektih v lasti MOM 
in površinah v naravi. Če to ni mogoče, izvajalec v vlo-
gi predlaga objekt, na katerem se bo izvedla dejavnost.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– ima status športne zveze
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 

izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja.

Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projek-
ta Gibaj Maribor bo lahko izbran le izvajalec, ki bo izbran 
na področju Delovanja zvez športnih društev.

Šport starejših
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let, 

Obrazec 2.5.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih dostopnih celoletnih ciljnih športno rekreativnih 
dejavnosti – skupinska gibalna vadba starejših od 65 let 
na površinah za šport v naravi in v urbanih okoljih.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe – starejši od 65 let;

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;

– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih 
je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti 
med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža 
sofinanciranja.

b. Veteranski šport, Obrazec 2.5.2.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno 

vodenih dostopnih dejavnosti za športnike, ki tekmujejo 
v sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;

– nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu ve-
teranskega športa;

– skupina šteje vsaj 6 udeležencev na strokovnega 
delavca;

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane de-
javnosti;

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti.

VII. Športne prireditve in promocija športa – podro-
čje množičnega športa

Velike športno rekreativne prireditve:
a. Tradicionalni program, Obrazec 2.6.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov 
neposredne izvedbe naslednjih tradicionalnih velikih 
športno rekreativnih prireditev:

– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Športna pomlad



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 553 

– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-

telj, ki:
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 

izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno špor-
tna).

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP, navajati ime 
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

b. Gibaj Maribor – druge športno rekreativne prire-
ditve, Obrazec 2.6.1.2.

Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih pri-
reditev v okviru projekta Gibaj Maribor (izvesti najmanj 
10 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno).

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov 
neposredne izvedbe prireditev, ki se izvajajo v okviru 
projekta Gibaj Maribor.

Za izvedbo dejavnosti Gibaj Maribor – Druge špor-
tno rekreativne prireditve, bo izbran eden od izvajal-
cev posamezne dejavnosti Športna rekreacija v okviru 
projekta Gibaj Maribor, ki bo izbran v okviru dejavnosti 
Delovanje zvez športnih društev. Nosilca projekta Gibaj 
Maribor in medsebojna razmerja lahko vlagatelji določijo 
z medsebojnim pisnim dogovorom.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 
izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno špor-
tna).

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

c. Druge športno rekreativne prireditve, Obrazec 
2.6.1.3.

Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih 
prireditev. Sofinancira se uporaba javnih športnih objek-
tov, ki so v lasti MOM ali sofinanciranje dejavnosti.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 
izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlaga-
telj, ki:

– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 
izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna 
mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, 
raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno špor-
tna).

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavi-
tvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje so-
financira MOM, ter objaviti GRB Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu tekmovalnega športa

I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport

a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmoval-
nih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport, Obrazec 3.4.1.

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-
valnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo izvajalci z de-
javnostmi, v katere je vključenih najmanj 8 športnikov 
v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih 
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športnih panogah, v vsaki posamezni starostni kategoriji 
oziroma skupini znotraj nje.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vlo-
ge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih 
stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso 

upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 

uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov ali 
drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:

– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se 
lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evi-
dentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost,

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športni-
ki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema.

Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmo-
vanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladi-
no, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni 
brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogro-
žene otroke.

b. Mestne panožne športne šole, v katerih so vklju-
čeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 
šport, Obrazec 3.4.2.

Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mla-
dine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport

Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se 
sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustre-
znimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, 
spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmo-
vanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Sofinancirajo se tiste 
dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih 
delavcev v celotnem obdobju izvajanja.

Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje 
stroškov dela strokovno izobraženih delavcev; višina 
sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca 
znaša do največ 100 % vrednosti povprečne bruto pla-
če v Sloveniji, ki je znašala v prvem polletju preteklega 
koledarskega leta 1.658,26 EUR.

Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih 
športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanci-
ranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za 
delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku 
do največ 18.000 €.

Predviden obseg sofinanciranja vadbe po posame-
znih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija Letni obseg vadbe 
(enote)

Mladinci/Mladinke 400
Kadeti/Kadetinje 320
Starejši dečki/Starejše deklice 240
Mlajši dečki/Mlajše deklice 160

Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih 
panogah za Mestne panožne športne šole:

Panoga Okvirna višina razpisanih 
sredstev v eur

Atletika – stadionska do 36.000 eur
Gimnastika – športna do 36.000 eur
Hokej na ledu do 18.000 eur
Judo do 36.000 eur
Kickboks – wako do 18.000 eur
Košarka do 36.000 eur
Nogomet do 36.000 eur
Odbojka do 36.000 eur
Plavanje do 36.000 eur
Rokomet do 18.000 eur
Smučanje – alpsko do 18.000 eur
Teakwondo – wtf do 18.000 eur
Tenis do 36.000 eur
Veslanje do 18.000 eur

V kolikor razpisana višina sredstev za posamezno 
kolektivno ali individualno športno panogo ne bo v ce-
loti razdeljena, lahko komisija na podlagi prispelih vlog 
nerazdeljena sredstva prerazporedi na drugo športno 
panogo oziroma na dejavnosti z višjim številom točk.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in 
mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se 
lahko prijavijo vlagatelji, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izo-
braženega delavca, ki mora imeti ustrezno strokovno iz-
obrazbo v skladu z Zakonom o športu (48. člen ZŠpo-1);

– zagotovijo, da nihče od strokovnih delavcev ni 
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno ob-
sojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost;

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah v olimpijskih športih 1. skupine panog;

– izvajajo vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhun-
skega športa članov;

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športni-
ki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema;

– bodo s strokovno izobraženim delavcem skle-
nili pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi oziroma 
o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen 
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ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni 
delavec);

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (za posame-
znega strokovno izobraženega delavca), namenjen iz-
ključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport. V individualnem programu mora-
jo biti opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, 
vključenih v posamezni program, materialni in prostorski 
pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa 
mora biti razvidno, katere vadbene skupine znotraj posa-
mezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;

– bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge 
strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ozi-
roma ustrezno usposobljenostjo;

– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja 
strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca 
z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine.

II. Kakovostni in vrhunski šport odraslih
Kakovostni šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.5.1.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov kakovostnega športa članov se sofi-
nancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere je vključenih 
najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 špor-
tnikov v kolektivnih športnih panogah, v vsaki posamezni 
starostni kategoriji oziroma skupini znotraj nje.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa čla-
nov olimpijskih športov 1. skupine panog v okviru vlo-
ge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih 
stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso 

upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 320 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evi-
dentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost,

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športni-
ki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju 
uradnega tekmovalnega sistema.

b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-
valnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladin-
skih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, 
Obrazec 3.5.1.2.

Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-
valnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se 
sofinancirajo dejavnosti, v katere je vključenih najmanj 
6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov 

v kolektivnih športnih panogah, starih med 18 in 23 let, 
in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa 
mlajših članov olimpijskih športov 1. skupine panog, 
v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso 

upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov in drugih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– mlajši člani in članice v obsegu do 320 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa mlajših članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni eviden-
tiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, 
stari med 18 in 23 let, imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Maribor in so v letu 2018 nastopili vsaj na enem 
tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tek-
movalcem na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov in 
Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih 
sistemov za mlajše člane ni možna. Vlagatelj lahko kan-
didira le na eno od navedenih dejavnosti s posamezno 
ekipo oziroma tekmovalcem.

Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.5.2.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmo-

valnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo iz-
vajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki 
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali 
mednarodnega razreda.

Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj 
uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov 
olimpijskih športov 1. skupine panog, v okviru vloge za-
prosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso 

upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov za 
izvedbo programa v obsegu:

– člani in članice v obsegu do 560 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 

tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
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– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evi-
dentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 
oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedota-
kljivost,

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki 
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali 
mednarodnega razreda po pravilniku OKS, ki so v letu 
2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tek-
movalnega sistema.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na programih kakovostnega športa in programih 
vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le 
na enega od navedenih programov s posamezno ekipo 
oziroma tekmovalcem.

III. Športne prireditve in promocija športa – področje 
tekmovalnega športa

a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve, 
Obrazec 3.6.1.

Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev:

– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju
– Mercedes – Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD 

CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu.
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih 

tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju 

mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in 
v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko špor-
tnih tekmovanj in prireditev.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih med-
narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vla-
gatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja in priredi-
tve, kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni po-
kali, ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni 
program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne 
prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve, 
Obrazec 3.6.2.

Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih 
tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba 

javnih športnih objektov.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju 

mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in 
v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko špor-
tnih tekmovanj in prireditev.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih med-
narodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vla-
gatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in 
prireditve, ki se izvajajo na območju MOM in so uvr-
ščeni v letni program športa in zagotavljajo TV oziroma 
internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini 
Maribor,

– priložijo potrdilo o oddani vlogi za pridobitev so-
glasja za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj in 
prireditev. Vlogo je potrebno vložiti pri upravljavcu špor-
tnega objekta.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek 
oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je 
tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na 
spletnih straneh,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Maribor,

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, 
drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in 
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih, Obrazec 3.6.3.

Sofinancirajo se nastopi športnih društev v evrop-
skih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških 
tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih med-
narodnih tekmovanjih.

Zagotavljajo se pogoji za sodelovanje klubov s po-
dročja MOM na mednarodnih tekmovanjih in priredi-
tvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma 
združenj.

V okviru vloge lahko vlagatelji zaprosijo za nasle-
dnje upravičene stroške:

– stroške neposredne udeležbe športnega društva 
na evropskem klubskem ligaškem tekmovanju, drugem 
velikem ligaškem tekmovanju, v svetovnem pokalu in na 
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
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sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kan-
didiranje na razpisu šport invalidov

I. Prostočasna športna rekreacija
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov, Obra-

zec 4.3.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za 

ciljne skupine množičnega športa invalidov. Vlagatelji 
lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov 
strokovnega dela do 80 enot.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlaga-
telji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– skupina šteje najmanj 5 udeležencev in največ 
10 udeležencev na strokovnega delavca,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane de-
javnosti vadbe,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno doka-
zilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe.

II. Vrhunski šport invalidov
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov, Obrazec 

4.3.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejav-

nosti, v katere so vključeni športniki s statusom kate-
gorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega 
razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne 
panoge (šport invalidov – ŠI) in bodo prepoznani kot 
dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali 
tim strokovnjakov iz različnih področij.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje stroškov strokovnega dela in druge stroške 
neposredne dejavnosti.

Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi upo-
raba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih 
športnih objektov do 560 enot uporabe objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in 
tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega 
športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:

– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega de-
lavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno 
usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,

– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni eviden-
tiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih 
tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih katego-
rijah uradnega tekmovalnega sistema,

– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki 
s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali 
mednarodnega razreda po pravilniku OKS, ki so v letu 
2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tek-
movalnega sistema.

III. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. Športno rekreativne prireditve in druga mednaro-

dna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmova-
nja in svetovni pokali, Obrazec 4.3.3.1.

Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih 
prireditev za invalide z namenom ustvarjanja pozitivnih 
učinkov na človeka in družbo, ki imajo za posledico 
neekonomske in ekonomske koristi. Sofinancirajo se 
stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne iz-
vedbe prireditve. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli 
tudi uporaba javnih športnih objektov.

Sofinancirajo se nastopi športnih društev v evrop-
skih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih liga-
ških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih 
mednarodnih tekmovanjih. Zagotavljajo se pogoji za 
sodelovanje klubov s področja MOM na mednarodnih 
tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih 
športnih zvez oziroma združenj V okviru vloge lahko 
vlagatelji zaprosijo za naslednje upravičene stroške:

– stroške neposredne udeležbe športnega društva 
na evropskem klubskem ligaškem tekmovanju, drugem 
velikem ligaškem tekmovanju, v svetovnem pokalu in na 
drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.

Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Ma-
ribor:

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predsta-
vitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje 
sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina 
Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot 
mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa 
in prireditve prihaja.

8. Razvojna dejavnost v športu
a. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delav-

cev v športu, Obrazec 5.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjeva-
nja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo 
izvajanja programov športov, in sicer za pridobivanja 
vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za ob-
dobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni 
seminarji).

Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstot-
ka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih pro-
gramov in dejanske stroške teh programov (šolnina/ko-
tizacija, potni stroški).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– sofinancirano bo izobraževanje le tistih, ki opra-
vljajo delo vaditelja oziroma trenerja v društvu,

– sofinancirana bodo le izobraževanja, ki poteka-
jo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko 
Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih 
zvez ter preko nacionalno panožnih zvez in drugih izo-
braževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani 
pri Strokovnem svetu za šport RS in potekajo v obdobju 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

– prijavi je potrebno priložiti razpis ali drugo do-
kumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator 
in izvajalec usposabljanja ter višina kotizacije/šolnine,

– športna društva lahko prijavijo za usposabljanje 
največ dva kandidata (enega za pridobivanje naziva in 
enega za obnavljanje naziva),

– sredstva za sofinanciranje kotizacije bodo na-
kazana le ob predložitvi vseh zahtevanih dokumentov,
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– po končanem usposablljanju mora društvo predlo-
žiti:

– potrdilo o plačilu kotizacije/šolnine (račun), ki 
mora biti naslovljeno na društvo,

– dokazilo o uspešno opravljenjem preizkusu zna-
nja,

– pogodba ali dogovor med društvom in kandida-
tom, s katerim se slednji obveže, da bo najman eno leto 
deloval kot strokovni delavec v programih društva.

Če je usposabljanje v času prijave že konačano, pri-
ložite račun, diplomo in dogovor zraven prijave na razpis.

b. Založništvo E-revija, Obrazec 5.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje izdajanje mariborskega e-športa oziroma ostale 
tovrstne publikacije, ki bo najcelovitejše, pestro in ažurno 
informiral športno javnost in občane MO Maribor o doga-
janju v mariborskem športu.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za 
kandidiranje na javnem razpisu:

– izvajalec moram predložiti potrjeno reference za 
primerljivo izdajo publikacije, literature, e-revije,

– izvajalec moram predložiti vsebino in celovit pro-
gram izdaje publikacije, literature, e-revije.

9. Organiziranost v športu
I. Delovanje športnih organizacij
a. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6.1.1.
Občinske športbne zveze (OŠZ) so reprezentativ-

ni predstavniki in zastopniki interesov civilne športne 
družbe na lokalni ravni.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanci-
ranje ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnov-
nega delovanja nepridobitnih športnih organizacij:

– zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funk-
cij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financa-
mi in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki 
so včlanjena v zvezo,

– koordinacija zahtevnejših športno rekreativnih de-
javnosti, ki neposredno vplivajo na povečanje deleža ak-
tivnih prebivalcev MOM in za katere se zagotavlja stalno 
spremljanje učinkovitosti izvajanja in analiza učinkov.

Sofinancirajo se osnovni materialni stroški in plače 
zaposlenih.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za 
kandidiranje na javnem razpisu:

– Je organizirana na lokalni ravni,
– Je vanjo vključenih najmanj polovica športnih dru-

štev s plačano članarino, ki izvajajo LPŠ na lokalni ravni,
– Je članica krovne organizacije na področju špor-

ta v Sloveniji (Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez).

b. Športnik leta Maribor, Obrazec 6.1.2.
Izpeljava zaključne športne prireditve z namenom 

razglasitve najboljših športnikov na področju tekmoval-
nega športa v Mariboru za leto 2019.

Sofinancira se priprava in izvedba zaključne športne 
prireditve za leto 2019.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za 
kandidiranje na javnem razpisu:

– zagotavlja TV in internetni prenos prireditve, ki se 
izvaja v MOM,

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah 
mora navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM,

– na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vla-
gatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanja 
zvez športnih društev.

II. Mednarodna dejavnost v športu
a. Športne dejavnosti povezovanja med maribor-

skimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev 
v zamejstvu, Obrazec 6.2.1.

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje upravičenih stroškov dejavnosti medsebojnega 
sodelovanja s športnimi organizacijami Slovencev iz 
zamejstva.

Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanci-
ranje naslednjih upravičenih stroškov:

– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
– predložitev celovitega programa športne dejav-

nosti povezovanja med mariborskimi športnimi društvi 
Slovencev v zamejstvu,

– predstavi pozitivne učinke športne dejavnosti po-
vezovanja na delovanje športnega društva – izvajalca.

10. Merila za izbor področij, programov, podprogra-
mov in dejavnosti

Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so 
opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavno-
sti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Maribor.

Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 
s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, 
podprograma ali dejavnosti.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji 
za vsako posamezno razpisno področje posebej.

11. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

12. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna ob-
čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, 
s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2019« in 
sicer najkasneje do vključno 15. 4. 2019 (velja datum 
poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani 
odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po po-
šti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila 
in priloge morajo biti priložene v e-Razpis v skenirani 
obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne 
bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo 
zavržena.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mo-
goče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« 
v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
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13. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 16. 4. 2019 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo raz-
pisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo dopolni v roku 8 dni.

14. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih po-
dročjih po pooblastilu župana s sklepom odločil direktor 
Mestne uprave Mestne občine Maribor, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan MOM. Merila za izbor programov so 
določena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 
izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ma-
ribor (MUV, št. 27/18, 6/19) in pritožba glede izbora meril 
v okviru javnega razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa 
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti 
vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, kate-
rih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 
(točka 12, drugi odstavek) komisija ne bo obravnavala in 
bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 12. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drugi naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v e-Razpis,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal 
odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi pro-
stora v mreži javnih športnih objektov ter sofinanciranju 
drugih športnih objektov.

MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila 
o sofinanciranih programih Letnega programa športa 
2019 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se 
objavi na spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih 
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, 
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program 
sofinancira MOM.

15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka do-
segljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, 
Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.

16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo 

po e-pošti: sport@maribor.si.

Informativna dneva s predstavitvijo razpisa 
bosta 27. 3. in 28. 3. 2019, ob 17. uri, v dvorani generala 
Maistra, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor.

Mestna občina Maribor

Št. 410-1/2019 Ob-1712/19
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Ob-
čini Litija (Uradni list RS, št. 10/18), Odloka o proračunu 
Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), 
Letnega programa športa v Občini Litija za leto 2019, 
sprejetega dne 11. 3. 2019 na 3. redni seji Občinskega 
sveta Občine Litija, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2019
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 

Litija.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2019.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih 

dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, 
podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) so registrirani in imajo sedež oziroma stalno 
prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;

b) imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir 
prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;

– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim 
aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna dru-
štva in športne zveze) ter evidenco o udeležencih pro-
gramov;

c) izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na 
področjih športa v skladu s tem odlokom in LPŠ;

d) se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje.

4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračun-
ska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih progra-
mov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni 
program športa v Občini Litija za leto 2019.

5. Višina sredstev za sofinanciranje programov 
športa ter športnih objektov in prireditev v letu 2019 
je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 
2019 in v LPŠ za leto 2019 ter znaša 275.000 EUR. 
Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež 
sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu 
z merili in točkovanjem prijav.

6. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natan-
čen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih 
na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni 
strani Občine Litija: www.litija.si.

7. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 19. 4. 2019, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 19. 4. 2019). Odpira-
nje prijav bo v torek, 23. 4. 2019, ob 10. uri, v prostorih 
Občine Litija, in ne bo javno.

8. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obraz-
cih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebo-
va 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj 
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– vloga za šport 2019!«. Ovojnica je lahko označena 
tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre 
za prijavo na javni razpis za šport 2019. Vlagatelj na 
ovojnici navede svoj naziv in naslov. Komisija ne bo 
obravnavala prijav, ki bodo:

– oddane po določenem roku za oddajo prijav;
– neustrezno označene;
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma 

ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka 
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

9. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du z odlokom in merili za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih progra-
mov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v letu 2019 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

10. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 
enega meseca po odpiranju prijav.

11. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo po e-pošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.li-
tija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-2/2019 Ob-1713/19
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 16/19), Pravilnika in meril o sofinan-
ciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 
in 12/11), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija 
za leto 2019, sprejetega dne 11. 3. 2019 na 3. redni seji 
Občinskega sveta Občine Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih 

programov in projektov v Občini Litija za leto 2019
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: do 

pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, 
neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezni-
ki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjal-
cev pri Ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte 
in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni 
zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), 
ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika 
o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulture v Občini Litija, Poleg teh je pogoj za 
sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop 
na reviji JSKD oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nasto-
pi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, 
kot jih določa LKP 2019.

2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 
2019 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za 
leto 2019 in znaša:

– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in 
prireditve: 83.600 EUR;

– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 
12.800 EUR;

– na p.p. 1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena: 10.000 EUR.

3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lo-
kalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2019. 
Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske 

kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na iz-
branem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.

4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi 
posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali 
prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih 
lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.

5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 26. 4. 2019, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 26. 4. 2019). Javno 
odpiranje prijav bo v ponedeljek, 29. 4. 2019, ob 10. uri, 
v sobi 50 Občine Litija.

6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih 
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni 
razpis/poziv za kulturo 2019!«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva 
na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena 
v letu 2019 za namene, za katere so bila dodeljena.

8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obci-
na.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-3/2019 Ob-1714/19
Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 

merilih za sofinanciranje programov na področju soci-
alnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 76/08), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 16/19) in Lokalnega programa socialnega varstva 
v Občini Litija za leto 2019, sprejetega dne 11. 3. 2019 
na 3. redni seji občinskega sveta Občine Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega 
varstva v Občini Litija v letu 2019

1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofi-
nanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s po-
dročja socialnega varstva ter programov in projektov ve-
teranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane 
Občine Litije v letu 2019.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji 
z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so 
določeni v 6. členu Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega var-
stva v Občini Litija.

3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 28.000 EUR
– p.p. 2049 Rdeči križ: 16.000,00 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva: 3.000,00 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: 

programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriteri-
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jih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za so-
financiranje programov na področju socialnega varstva 
v Občini Litija.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2019 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

6. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlogi 
morajo biti oddani do petka, 26. 4. 2019, osebno v taj-
ništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslani 
priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 
26. 4. 2019) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 
v letu 2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo od-
dani po določenem roku za oddajo predlogov, neustre-
zno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obraz-
cev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

7. Odpiranje prispelih predlogov: torek, 30. 4. 2019, 
ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.

8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v predpisanem roku. Izbrani predlagatelji pro-
grama bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, 
ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in 
bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom pa dobijo preko e-pošte: mar-
jana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 430-14/2019 Ob-1715/19
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na pod-

lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18), Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 16/19) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 31/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov  
in programov v Občini Litija v letu 2019

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za 
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2019. Vsebi-
ne sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 

v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na po-
dročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene la-
stne in druge vire financiranja,

– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega znača-
ja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,

– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom ozi-
roma programom kandidirajo le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2019.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma 
program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih 
stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2019 za namene, za katere 
so bila dodeljena.

5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so 
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo 
v svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/pro-
gramov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo 
na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je petek, 3. 5. 2019, do 12. ure. Prijave 
so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo Občine 
Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov Občina 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum poštnega 
žiga: do vključno 3. 5. 2019). Prijave je potrebno poslati 
na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: 
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z obve-
znim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za mlade 
2019«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni 
naziv in naslov prijavitelja. Komisija ne bo obravnava-
la predlogov, ki bodo oddani po določenem roku za 
oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali nepopolni 
glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog 
tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen 
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih pri-
jav bo izvedla pristojna komisija v torek, dne 7. 5. 2019. 
Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepopolnimi 
prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo do-
polnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot 
nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije: Karmen Merela, 
tel. 01/89-63-438 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali 
obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

 Ob-1719/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, 
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2019

1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-

tnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za 
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ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč 
čebelarjem začetnikom v letu 2019, katerega glavni 
namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, 
pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje sta-
rostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene 
čebelarske opreme.

1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena 
za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem, v letu 
2019 znaša do 264.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 134.500 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 134.500 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč 
čebelarjem po tem javnem razpisu ne smejo biti zače-
te pred 1. avgustom 2018 in morajo biti zaključene naj-
kasneje do 31. julija 2019. Za začetek aktivnosti se po 
tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo računa 
oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi in po 
tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske 

opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebe-
larsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter 
izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, 
opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetni-
kom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v 6. poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko 

čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, sestavljajo:
– čebelji panj s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine naj-

manj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propoli-
sa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki je primerna 
za skladiščenje hrane,

– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor 

čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,

– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje 
čebel,

– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektroagregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebe-

larske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili pla-
čani med 1. avgustom 2018 in 31. julijem 2019.

3.1.3 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofi-
nanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 
2017–2019 upravičen največ dvakrat.

3.1.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, 
ki vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15 in 77/18; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1), in vsa 
izvirna dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Do-
kazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup 

kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki je primerna za skladiščenje 

hrane, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup kom-

pleta čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali 
in bili plačani med 1. avgustom 2018 in 31. julijem 2019.

3.2.3 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena ZDDV-1, in vsa izvirna 
dokazila o plačilu računov na njegovo ime. Dokazila 
o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

3.2.4 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukre-
pa Pomoč čebelarjem začetnikom v programskem ob-
dobju 2017–2019 upravičen samo enkrat.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep so-
financiranje čebelarske opreme

4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 
izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje če-
belarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova 
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo 
(Priloga 2 razpisne dokumentacije).

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev za ukrep 
Sofinanciranje čebelarske opreme:

– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov 
vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebel-
njakov;
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– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri 
čemer se morajo vsi izvirni računi in dokazila o plačilih 
glasiti na njegovo ime in računi morajo vsebovati po-
datke iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18). Do-
kazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo;

– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-
brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo 
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinar-
skega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 
čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (v 
nadaljnjem besedilu: VF NVI);

– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo 
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehnič-
nega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna 
svetovalna služba v čebelarstvu;

– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati 
vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega 
razpisa;

– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega 
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo podro-
čje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila 
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

5. Višina sredstev za ukrep sofinanciranje čebelar-
ske opreme

5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 
80 odstotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) 
izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 
tega javnega razpisa.

5.2 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opre-
me v letu 2019 znaša za upravičenca, ki čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.3 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebe-

larske opreme v letu 2019 znaša za upravičenca, ki je 
vključen v sheme kakovosti s področja čebelarstva in 
čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 

vložki znaša pri čebelarjih, ki so aktivni koristniki sheme 
kakovosti s področja čebelarstva že pred letom objave 
tega javnega razpisa ali imajo potrdilo o vključenosti 
v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za eko-
loške čebelje pridelke, do 100 odstotkov skupne neto 
vrednosti izvedenega nakupa čebeljih panjev s testnimi 
vložki brez vštetega DDV.

5.5 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofi-
nanciranja čebelarske opreme po tem razpisu se upo-
števa število čebeljih družin, vpisano v register čebel-
njakov na vlagatelja na dan 30. junija v letu pred oddajo 
vloge.

6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep po-
moč čebelarjem začetnikom

6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo 
biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko 

pridobi sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč 
čebelarjem začetnikom samo na podlagi ene odobre-
ne vloge.

6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v oseb-
nem stečaju.

6.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova 
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz 
razpisne dokumentacije.

6.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom ZKme-1.

6.5 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep 
Pomoč čebelarjem začetnikom:

a) vlagatelj mora biti ob oddaji vloge star najmanj 
15 oziroma največ 39 let;

b) vlagatelj, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, 
mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izva-
janje tega ukrepa;

c) vlagatelj mora biti v letu pred objavo ali v letu 
objave tega javnega razpisa prvič vpisan v register če-
belnjakov;

č) vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebel-
njakov;

d) vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega jav-
nega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana 
pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne upo-
rabe zdravil;

e) vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;

f) vlagatelj mora pred oddajo vloge pridobiti certi-
fikat nacionalne poklicne kvalifikacije s področja čebe-
larstva ali opraviti najmanj enega od 35-urnih začetnih 
tečajev čebelarjenja, ki ga je:

– v obdobju 2008–2012 pripravila in izvedla javna 
svetovalna služba v čebelarstvu;

– v letu 2013 pripravil in izvedel izbrani ponudnik 
na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za 
leto 2013;

– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja na področju 
čebelarstva iz 16. člena Uredbe o izvajanju Programa 
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji 
v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, 54/14 in 
26/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2014–2016) ali

– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraže-
vanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe;

g) vlagatelj mora opraviti najmanj eno od izobraže-
vanj s področja zdravstvenega varstva čebel, ki ga je:

– v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel VF NVI;
– v obdobju 2014–2016 pripravil in izvedel izbrani 

ponudnik za izvedbo ukrepa izobraževanja na podro-
čju zdravstvenega varstva čebel iz 18. člena Uredbe 
2014–2016 ali

– v obdobju po letu 2016 pripravil in izvedel izbrani 
ponudnik za izvedbo ukrepa usposabljanja in izobraže-
vanja o čebelarjenju iz 16. člena Uredbe.

7. Višina sredstev za ukrep pomoč čebelarjem 
začetnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 od-
stotkov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) 
izvedenega nakupa kompleta čebelarske opreme iz 
točke 3.2.1 tega javnega razpisa, vendar ne več kot 
1.000 eurov.
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8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep sofi-
nanciranje čebelarske opreme in ukrep pomoč čebelar-
jem začetnikom

8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okvi-
ru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme oziroma 
ukrepa Pomoč čebelarjem začetnikom, razen ob more-
bitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

8.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena 
oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenci-
ja) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na 
obrazcu iz razpisne dokumentacija in predložiti ustrezna 
dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

8.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu 
Sofinanciranje čebelarske opreme oziroma po ukrepu 
Pomoč čebelarjem začetnikom.

8.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, 
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omo-
goči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumenta-
cije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

8.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izpla-
čilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba 
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini.

8.6 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukre-
pu Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega 
javnega razpisa, mora biti aktivni koristnik sheme kako-
vosti s področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključe-
nosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za 
ekološke čebelje pridelke še najmanj tri leta od dneva 
zadnjega izplačila sredstev za ta ukrep.

8.7 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v regi-
ster čebelnjakov, še najmanj tri leta od dneva zadnjega 
izplačila sredstev po ukrepu Sofinanciranje čebelarske 
opreme oziroma po ukrepu Pomoč čebelarjem zače-
tnikom.

9. Sankcije
9.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
9.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 8.3 tega javnega razpisa, mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

9.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 8.4 tega javnega razpi-
sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

9.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 8.1 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

9.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplači-

lu sredstev, kot to določa točka 8.7 tega javnega razpisa, 
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

9.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, kot to določa točka 8.5 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za 
programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje pro-
gramsko leto.

9.7 Če koristnik sheme kakovosti s področja če-
belarstva pri ukrepu Sofinanciranje čebelarske opreme 
nima potrdila o vključenosti v kontrolo ekološkega če-
belarjenja oziroma nima certifikata za ekološke čebelje 
pridelke še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot 
to določa točka 8.6 tega javnega razpisa, mora vsa 
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Sloveni-
je skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik 
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko 
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.

10. Vloga
10.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpi-

sne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, 
vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne do-
kumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu 
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

10.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi 
na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in 
Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo ob-
javljeno na spletni strani Ministrstva.

10.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mo-
žno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

11. Rok in način prijave
11.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po ob-

javi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. julija 2019.

11.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto 
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

11.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
11.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi 
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 
2019, se zavržejo.

11.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, 
se zavržejo.

11.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označena 
s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agen-
cije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in 
sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje čebelarske opreme 2019 ali
Pomoč čebelarjem začetnikom 2019
12. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

z 41. in 42. členom Uredbe ter 51., 51a. in 52. členom 
ZKme-1).
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12.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

12.2 Odpiranje vlog ni javno.
12.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1720/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, 
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic  

v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-

tnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje 
čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spod-
bujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih 
matic.

1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
na za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih 
matic za leto 2019, znaša do 29.800 EUR.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 14.900 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 14.900 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % nepovratnih sredstev.

2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje če-

beljih matic za leto 2019 so vzrejevalci, ki so v obdobju 
od 1. maja 2017 do 31. avgusta 2018 vsaj za 0,1 odsto-
tek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških 
in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, 
ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko 
čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih ma-
tic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji, ki 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v 4. poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih 

sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 
0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih 
(rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju 
iz točke 2.1. tega javnega razpisa

3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih 
sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje 
trotovskih linij na plemenilni postaji.

4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo 

biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko 
pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic 
v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic 
za leto 2019 samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okvi-
ru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 
2019 so:

– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;

– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v oseb-
nem stečaju;

– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 

v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kme-
tijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: 
ZKme-1) in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetij-
skih gospodarstev;

– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva 
o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2019 in po-
trdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero 
vlaga vlogo;

– vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno 
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zooteh-
niške standarde za plemensko kranjsko čebelo;

– vlagatelj mora v letu 2018 izvajati direktni test 
v selekcijskem čebelnjaku, kar potrdi druga priznana 
rejska organizacija;

– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega 
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo podro-
čje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila 
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;

– vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih nava-
ja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Re-
publike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike 
Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
samouprave.

5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentaci-

jo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem 
ukrepu.

5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim 
nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem 
in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za prido-
bitev sredstev.

5.3 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izpla-
čilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba 
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini.

5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v regi-
ster čebelnjakov, še najmanj tri leta od dneva zadnjega 
izplačila sredstev po tem ukrepu.

6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpi-



Stran 566 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

6.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplači-
lu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR gle-
de nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki ure-
jajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 
kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa 
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Sloveni-
je skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik 
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko 
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.

6.6 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplači-
lu sredstev, kot to določa točka 5.4 tega javnega razpisa, 
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

7. Višina sredstev
7.1 Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih 

matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji 
dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.

7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za oce-
njevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razde-
lijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo 
kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) 
čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede 
na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se 
šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih 
matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število 
upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje 
čebeljih matic v obdobju od 1. maja 2017 do 31. av-
gusta 2018.

7.3 Na podlagi petega odstavka 313. člena Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 
111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 
63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZDavP-2) 
v zvezi s 70. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, 
št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. 
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 
in 69/17; v nadaljevanju: ZDoh-2) je Agencija pri izdaji 
odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic 
za leto 2018 zavezana izračunati in odtegniti ter plača-
ti predhodno akontacijo dohodnine, kot davčni odtegljaj 
pristojnemu davčnemu organu.

8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja 

vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospo-
darskih) čebeljih matic v obdobju od 1. 5. 2017 do 31. 8. 
2018, in sicer:

– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje 
vzreje čebeljih matic;

– 25 točk – nad 1 % do vključno 3 % povečanje 
vzreje čebeljih matic;

– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz raz-

pisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki 
o vlagatelju, vključno s podpisano oziroma v primeru, če 
subjekt v pravnem prometu posluje z žigom, žigosano 
izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter 
z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno doku-
mentacijo tega javnega razpisa.

9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na 

naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča), in sicer od objave javnega 
razpisa v Uradnem listu RS do vključno 30. 4. 2019.

10.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, 
se zavržejo.

10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na po-
šti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež 
vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpi-
sa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

z 41. in 42. členom Uredbe ter 51., 51a. in 52. členom 
ZKme-1)

11.1 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahte-
vo odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.

11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 

vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja 
tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja ter na 
podlagi meril iz 8. poglavja tega javnega razpisa.

11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-1721/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, 
št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev  

v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepo-

vratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske seli-
tve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam 
v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se 
izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin

1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenje-
na za izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve 
panjev, v letu 2019 znaša do 30.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 15.000 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 15.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizaci-
ja sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne 
smejo biti začete pred 1. avgustom 2018 in morajo biti 
zaključene najkasneje do 31. julija 2019. Za začetek 
aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem 
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške 
po Uredbi in po tem javnem razpisu.
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2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

3. Predmet podpore
3.1. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske seli-

tve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sred-
stev za prevoz čebel na pašo.

3.2 Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Racio-
nalizacija sezonske selitve panjev v programskem ob-
dobju 2017–2019 upravičen največ enkrat in če v istem 
programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa 
Sofinanciranje čebelarske opreme ali ukrepa Pomoč 
čebelarjem začetnikom.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko prido-
bi sredstva za naložbe v okviru ukrepa samo na podlagi 
ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, 
v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova 
lokalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo 
(Priloga 2 razpisne dokumentacije).

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov 

vsaj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetij-

skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebel-
njakov;

– vlagatelj je opravil nakup sredstev za prevoz če-
bel na pašo, pri čemer se morajo vsi izvirni računi in 
dokazila o plačilih glasiti na njegovo ime in računi mo-
rajo vsebovati podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15 in 77/18). Dokazila o opravljenem nakupu se vla-
gatelju ne vračajo;

– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-
brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo 
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinar-
skega izobraževanja s področja zdravstvenega varstva 
čebel, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, 
Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelj se je v zadnjih petih letih pred objavo 
tega javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehnič-
nega usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna 
svetovalna služba v čebelarstvu;

– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo 
morajo znašati vsaj 40 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 
tega javnega razpisa;

– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega 
javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo podro-
čje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila 
izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz 

čebel na pašo znaša 80 odstotkov skupne neto vredno-
sti izvedenega nakupa brez vštetega DDV.

5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja naku-
pa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem 
obdobju 2017–2019 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.3 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofi-

nanciranja nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo po 
tem razpisu se upošteva število čebeljih družin, vpisano 
v register čebelnjakov na vlagatelja na dan 30. junija 
v letu pred oddajo vloge.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 

sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev, razen 
ob morebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena 
Uredbe.

6.2 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena 
oseba mora Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenci-
ja) o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti na 
obrazcu iz razpisne dokumentacija in predložiti ustrezna 
dokazila v 15 dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

6.3 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem 
ukrepu.

6.4 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, 
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omo-
goči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumenta-
cije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

6.5 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izpla-
čilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba 
UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini.

6.6 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v regi-
ster čebelnjakov, še najmanj tri leta od dneva zadnjega 
izplačila sredstev po tem ukrepu.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentaci-

je, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, mora 
v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpi-
sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.
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7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplači-
lu sredstev, kot to določa točka 6.6 tega javnega razpisa, 
se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugo-
tovitve kršitve in naslednje programsko leto.

7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplači-
lu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR gle-
de nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki ure-
jajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 
kot to določa točka 6.5 tega javnega razpisa, mora vsa 
izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Sloveni-
je skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik 
sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko 
leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz razpi-

sne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, 
vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz razpisne do-
kumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu 
z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in 
Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo ob-
javljeno na spletni strani Ministrstva.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mo-
žno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka 
do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 

14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elek-
tronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po obja-

vi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 31. julija 2019.

9.2 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na 
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
9.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi 
o zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 31. juliju 
2019, se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma 
vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja ozi-
roma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter 
oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, 
na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Racionalizacija sezonske selitve panjev 2019
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

z 41. in 42. členom Uredbe ter 51., 51a. in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Št. 9000-2/2019-1010 Ob-1667/19
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana v skladu 

z 19. in 33. členom statuta zavoda objavlja razpis za 
zasedbo delovnega mesta

direktor
Doma upokojencev Sežana (m/ž) za mandatno 

obdobje 2019 do 2024
1. Kandidat/ka za zasedbo mesta direktorja/ice jav-

nega zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne za-
konske pogoje:

– zahteve v skladu s 56. členom in 57. členom 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– Uradno prečiščeno besedilo 2 – ZSV-UPB2) s spre-
membami,

– strokovno poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju de-

javnosti socialnega varstva, od tega najmanj tri leta na 
vodstvenih delovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– opravljen program za vodenje socialno-varstve-

nega zavoda,
– predložitev programa razvoja zavoda za manda-

tno obdobje.
2. Kandidati/tke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju 

pogojev pošljejo v 8 dneh od objave razpisa na naslov: 
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana, Ul. Ivana Tur-
šiča 6, 6210 Sežana, s pripisom »razpis za direktorja, 
ne odpiraj!«.

3. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih 
vlog ne bo obravnaval.

4. Mandat direktorja traja pet let. Mandat bo direk-
torju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imeno-
vanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, 
ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega 
mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.

5. Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obvešče-
ni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Dom upokojencev Sežana

Št. 110-3/2019/1 Ob-1674/19
Svet zavoda OŠ Tržič, Šolska ulica 7, 4290 Tržič, 

na podlagi sklepa 3. seje z dne 6. 3. 2019 razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2020.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let, 

delo se opravlja s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-

Razpisi delovnih mest

kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Tržič, Šolska ulica 7, 
4290 Tržič, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko predloži tudi kratek 
življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Tržič

Št. 033-5/2019 Ob-1677/19
Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 

Celje, v skladu z 58. členom 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) ter 
sklepa 9. redne seje Sveta Vrtca Anice Černejeve z dne 
14. 3. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji 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; v nadalj-
njem besedilu: ZOFVI). Kandidat/-ka mora imeti pedago-
ške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 
1. 9. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opra-
vlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a 
za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena 
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. 
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem iz-
pitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – če ravnateljskega 
izpita kandidat/-ka nima, si ga mora pridobiti najkasne-
je v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah 
v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni 
v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 
30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 
3000 Celje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. 
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo pisno obve-
stilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Svet Vrtca Anice Černejeve

 Ob-1679/19
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor na podlagi 

sklepa 8. seje z dne 28. 2. 2019 in v skladu z določili Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – 
ZOFVI-L; v nadaljevanju ZOFVI) 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, 



Stran 570 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delov-
nim časom. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-
tu, opravljenem ravnateljskem izpitu,

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vlogi ne 
smeta biti starejši od 30 dni),

pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet za-
voda Vrtca Ivana Glinška Maribor, Gledališka ul. 6, 2000 
Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

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

K prijavi pa lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 

v zakonitem roku.
S pomanjkljivimi vlogami bo svet zavoda ravnal kot 

z nepopolnimi vlogami.
Svet zavoda Vrtca Ivana Glinška Maribor

 Ob-1684/19

Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, 
Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, na podlagi sklepa 2. redne 
seja Sveta šole z dne 25. 2. 2019, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati splošne pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15, Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 12. 2019.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom 
vodenja zavoda za mandatno obdobje in dokazili o iz-
polnjevanju zakonskih pogojev (dokazila o: izobrazbi, 
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem rav-
nateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite 
priporočeno v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbr-
do 32, 5243 Podbrdo, z oznako »Ne odpiraj – prijava na 
razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/-e v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo

Št. 900-1/2018-12 Ob-1688/19
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 

3252 Rogatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil 
sprejet na 9. seji Sveta zavoda, dne 15. 3. 2019, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 18. 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 za določen čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem 
izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, kra-
tek življenjepis) vključno z izpisom dejstev iz kazenske 
evidence (potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda VIZ Osnovna 
šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, z ozna-
ko »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne 
odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi obvezno priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Vse kopije dokazil o izpolnjevanju pogojev morajo 
biti overovljene.

Nepopolne in nepravočasno oddane vloge bodo 
izločene iz postopka in zavržene.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri in imeno-
vanju prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec

 Ob-1695/19
Svet zavoda OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Pe-

trovče, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 
40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta zavoda OŠ Petrovče 
z dne 14. 3. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Pe-
trovče, izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno in prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let.
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Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski 
izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo), potrdilo sodišča, da ni 
v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno okraj-
no sodišče), pisna izjava, da pri katerem koli drugem 
sodišču zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratek življe-
njepis ter vizija in program vodenja šole, pošljite v zaprti 
ovojnici v 8 dneh od zadnje objave, na naslov Svet zavo-
da OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, s pripisom 
»Za razpis za ravnatelja/ravnateljico« in »Ne odpiraj«.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Petrovče

Št. 1/2019-3-FB Ob-1701/19
Na podlagi 10.–17. člena Statuta Inštituta za krimi-

nologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: inštitut), objavljamo javni 
razpis za opravljanje funkcije

direktorja
(moška slovnična oblika velja za vse spole)

Za direktorja inštituta je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki poleg splošnih zakonskih po-
gojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še 
naslednje posebne pogoje:

1. Ima doktorat znanosti.
2. Ima najmanj znanstveno-raziskovalni naziv znan-

stveni sodelavec, v katerega ga je izvolil znanstveni svet 
inštituta oziroma ima najmanj pedagoški naziv docent, 
ki si ga je pridobil na Univerzi v Ljubljani.

3. Ima najmanj pet let raziskovalnih izkušenj na 
področju kriminologije. Delovne izkušnje se štejejo od 
datuma pridobitve doktorata.

4. Aktivno obvlada slovenski in angleški jezik.
5. Ima organizacijske sposobnosti in vodstvene iz-

kušnje na področju raziskovalne dejavnosti.
6. Je ob vložitvi prijave na javni razpis za direktorja 

na inštitutu zaposlen kot raziskovalec v rednem delov-
nem razmerju za nedoločen ali določen čas s polnim 
ali s krajšim delovnim časom najmanj 25 ur na teden. 
Kandidat, ki ni zaposlen na inštitutu, mora prijavi priložiti 
pisno izjavo, da bo z dnem nastopa funkcije direktorja 
z inštitutom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
trajanja mandata direktorja za opravljanje raziskovalne-
ga dela s tedensko delovno obveznostjo najmanj 25 ur.

7. Ob prijavi predloži program dela in razvoja inšti-
tuta za prihodnje mandatno obdobje.

8. Do dneva prijave na javni razpis ni bil pravno-
močno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti.

9. Do dneva prijave na javni razpis ni bil v Republiki 
Sloveniji predčasno iz krivdnih razlogov razrešen funkci-
je direktorja javnega zavoda.

Direktor opravlja funkcijo organa upravljanja in stro-
kovnega vodje inštituta. Za direktorja je lahko imenovan 
samo raziskovalec, ki ima z inštitutom sklenjeno redno 
delovno razmerje za nedoločen ali določen čas z delov-
nim časom najmanj 25 ur na teden. Plača raziskovalca, 
ki je imenovan za direktorja, je sestavljena iz plače za 
opravljanje raziskovalnega dela po delovni pogodbi in 
položajnega (funkcijskega) dodatka za opravljanje funk-
cije direktorja v višini 17,0 % vrednosti 58. plačnega ra-
zreda mesečno. Direktorja imenuje in razrešuje Upravni 
odbor inštituta v soglasju z ustanoviteljico Pravno fa-

kulteto Univerze v Ljubljani. Mandat direktorja traja pet 
let in začne teči z datumom, ki ga določi Upravni odbor 
v aktu o imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev in program dela in razvoja inštituta v prihodnjem 
mandatnem obdobju morajo kandidati poslati na Inštitut 
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski 
nasip 2, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi javnega 
razpisa s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, z obveznim 
pripisom na prvi strani ovojnice: »Za razpisno komisijo 
za imenovanje direktorja«.

Kandidati bodo obveščeni o imenovanju direktorja 
v roku 7 dni od datuma soglasja ustanoviteljice k ime-
novanju direktorja.

Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo direktorja 1. 11. 
2019.

Inštitut za kriminologijo  
pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Št. 110-5/2018 Ob-1707/19
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zako-

na o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za 
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 
in 59/02) razpisuje

eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico  
ali sodnika

na Splošnem sodišču Evropske unije 
v Luksemburgu

Kandidacijski pogoji:
Za kandidatko ali kandidata za sodnico ali sodnika 

na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (v 
nadaljevanju: Splošno sodišče) lahko kandidira oseba, ki 
izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne 
sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki 
ureja sodniško službo, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba 
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj 
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču upo-
rabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega sodišča se 
sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v franco-
skem jeziku, zato ima prednost kandidatka ali kandidat 
z znanjem francoskega jezika.

V skladu z Uvodno izjavo (11) Uredbe (EU, Eura-
tom) 2015/2422 je pomembno zagotoviti, da bosta na 
Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, z obveznim 
pripisom: »Za razpis št. 110-5/2018«.

Prijave je potrebno vložiti v 30 dneh po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne de-
javnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma 
znanstvenem naslovu ter seznam objavljenih del.

Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev je treba priložiti v slovenskem in franco-
skem ali angleškem jeziku, pri čemer je potrebno življe-
njepis posredovati na elektronski naslov ministrstva 
(gp.mp@gov.si) v elektronski Word obliki.

Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni 
strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v franco-
skem in angleškem jeziku.

Ministrstvo za pravosodje
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0113/2019 Ob-1710/19
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, javnega sklada je na svoji 51. redni seji dne 
6. 3. 2019 sprejel

spremembe in dopolnitve
programa sofinanciranja zagotavljanja 
stanovanjskih enot za starejše osebe  

v letih 2017 do 2020,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/17 

z dne 27. 10. 2017, tako da se ta spremeni, in sicer:
Besedilo 5. točke v poglavju II.II. Posojilni pogoji se 

v prvem odstavku spremeni in se sedaj glasi:
»Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izve-

deno glede na upravičenega prosilca z enim od nasle-
dnjih vrst ali kombinacijo zavarovanj (največ dveh), in 
sicer z:

a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda 

soglasje Ministrstvo za finance, v primerih kadar tako 
zahteva/določa zakonodaja,

d) menicami v primeru, če je posojilojemalec obči-
na, javni nepremičninski sklad ali javni zavod,

e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepre-
mičnine*,

f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojiloje-
malca, v primeru, če je posojilojemalec občina ali javni 
nepremičninski sklad,

g) odstopom terjatve v zavarovanje in zastavno pra-
vico na terjatvi, če je upravičenec javni zavod in SSRS 
oceni, da je tako zavarovanje ustrezno.

* ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna nepremič-
nina (zemljišče in/ali objekti) se smatra tista nepremič-
nina v lasti prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga 
in nima zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali 
omejitev upravljanja in prenosa lastninske pravice, ozi-
roma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa.«

Besedilo 2. točke v poglavju III.I. Pogoji soinvestira-
nja v Preglednici se spremeni in se sedaj glasi:

Druge objave

»2. Primerna vrednost GOI del s pripadajočimi parkirnimi mesti, določena s strani SSRS

Primerna vrednost GOI del prijavljene investicije (brez DDV)
(GOI objekt ** in GOI parkirno mesto ***)

energijski kazalnik od 25 do 35 KW/hm2a – razred B2
vrednost je enotna za celotno področje Republike Slovenije

Objekt ** praviloma do največ 1.155 v €/m² stanovanjske površine*
parkirna mesta (p.m.)*** praviloma do največ 7.700 v €/p.m.

Pomen in obrazložitev izrazov tabeli:
* Za izračun stanovanjske površine po tem programu se uporablja standard SIST ISO 9836: 2011 kazalnik 5.1.7. 

Uporabna površina.

Za stanovanjsko površino se šteje uporabna popra-
vljena neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna 
tako, da se površine prostorov za pripravo in uživanje 
hrane, osebno higieno, bivanje in spanje ter predpro-
stora (hodnik, veža) pomnožijo z redukcijskim faktor-
jem 1,0. V primeru mansard se površina teh prostorov 
do višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma pomnoži 
s faktorjem redukcije 0.
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Za pomožne prostore, ki so sestavni del posa-
meznega stanovanja, se površine prostorov pomnožijo 
z naslednjimi faktorji redukcije (f):

– f = 0,75 za ložo in za shrambo izven stanovanja,
– f = 0,50 za pokriti balkon in drvarnico v zidanem 

objektu,
– f = 0,25 za odkriti balkon ali teraso,
– f = 0,10 za atrij.
** GOI objekt – obsega: pripravljalna, rušitvena, 

gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na 
gradbišču z zunanjo ureditvijo objekta (parkirne površi-
ne, površine za pešce in kolesarje, zelenice), vključno 
s komunalno in prometno infrastrukturo ter za priključitev 
na lokalno oziroma javno infrastrukturo.

*** Parkirno mesto:
– Za parkirno mesto se šteje parkirno mesto znotraj 

objekta (garaža, kletna etaža objekta, za to namenjeni 
posebni objekti), v skladu z 9. členom Pravilnika o mi-
nimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih 
stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ).

– Velikost parkirnega mesta namenjenega invali-
dom je večja in v skladu s standardom SIST ISO/TR 
9527:2002.

– Za parkirno mesto ne šteje parkirna naprava, ki 
omogoča sočasno parkiranje dveh vozil na enem par-
kirnem mestu.

– Parkirna mesta na nivoju terena (zunanja uredi-
tev) so upoštevana v okviru obračunske vrednosti GOI 
objekt**.

– Število parkirnih mest za oskrbovano stanovanje 
se določa v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih 
zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše 
ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratova-
nje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11).

– V primeru, da so v projektu predvidena parkirna 
mesta v okviru zunanje ureditve in/ali v objektu, imajo 
pri izračunu sofinanciranja projekta prednost parkirna 
mesta na nivoju terena (pri strokovni presoji projekta se 
obravnavajo prednostno).«

Besedilo programa se dopolni tako, da se doda 
VI. poglavje, ki se glasi:

»VI. Prehodna določba
Spremembe in dopolnitve Programa, sprejete dne 

6. 3. 2019, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu RS. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obrav-
navane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove 
primerne vrednosti GOI del, razvidne iz Preglednice 
2. točke v poglavju III.I. Pogoji soinvestiranja.«

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

 Ob-1669/19

Obvestilo
o zaključku javnega poziva 65SUB-LSKI18 
Nepovratne finančne spodbude občinam  

za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 65SUB-LSKI18 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 84/18), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1670/19
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega od-

stavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta 
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, 
z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, spreje-
tega v okviru Rebalansa poslovnega in finančnega načr-
ta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
za leto 2018, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 
317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 
in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Repu-
blike Slovenije s sklepom številka 47602-18/2018/5 z dne 
31. 5. 2018 in na podlagi Odloka o Programu porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2018 
(Uradni list RS, št. 28/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok 
o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spre-
membe) ter Aneksa št. 1 k pogodbi št. 2550-18-311018 
o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letu 2018 z dne 16. 8. 2018, Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv 61SUB-LSKI19
Nepovratne finančne spodbude občinam  

za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infra-
strukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne 
mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, 
izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti ur-
banih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih 
zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v ur-
banih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne 
mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in ne-
posredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem pre-
usmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše 
koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo 
sofinancirane naložbe v ukrepa:

– gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
– sisteme izposoje javnih koles.
Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finanč-

ne spodbude za naložbe v gradnje in/ali rekonstrukcije 
kolesarskih povezav, in sicer za:

– ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi pre-
mostitvenimi objekti in s potrebno opremo, kot npr. talna 
in vertikalna signalizacija, števci kolesarjev, postaje za 
popravila koles, pripadajoča urbana oprema ipd. Kole-
sarska infrastruktura mora biti zgrajena v skladu s Pravil-
nikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 
in Smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture 
v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna infrastruktura, 
MZI, avgust 2017 (v nadaljnjem besedilu: Smernice). To 
pomeni, da morajo biti povezave zaključene (neprekinje-
ne), neposredne, varne, udobne (po potrebi z dodatno in-
frastrukturo za premagovanje višin) in privlačne (vključno 
z oblikovanjem obcestja, opremo in zasaditvijo). Naložba 
v kolesarsko povezavo lahko vključuje tudi postavitev 
različnih tipov parkirišč za kolesa kot so določene v Smer-
nicah ob kolesarski povezavi, na izhodišču oziroma cilju 
kolesarske povezave. Kjer se kolesarska infrastruktura 
gradi vzporedno z ločeno infrastrukturo za pešce (npr. 
vzporedna kolesarska steza in pločnik, preureditev križišč 
in prehodov za pešce in kolesarje), bo predmet sofinanci-
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ranja tudi slednja, saj gre za neločljivo povezano celoto. 
Gradnja ostale cestne in komunalne infrastrukture (npr. 
javna razsvetljava, odvodnjavanje idr.) v sklopu urejanja 
kolesarske infrastrukture se šteje kot upravičen namen, 
če je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je 
namenjena kolesarjem in pešcem, vendar so priznani 
stroški naložbe te infrastrukture omejeni na največ 30 % 
naložbe v kolesarsko infrastrukturo.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finanč-
ne spodbude za naložbe v postavitev postaj sistema 
izposoje javnih koles in električnih koles, z ustreznim 
številom koles ali električnih koles, in sicer za:

– nakup postaj za izposojo koles/električnih koles 
skupaj s polnilno infrastrukturo (terminal, priklopna me-
sta ipd.);

– nakup novih koles/električnih koles za izposojo 
v sistemu izposoje javnih koles.

Naložba se lahko začne izvajati pred oddajo vloge 
na javni poziv, vendar po sprejemu Celostne prometne 
strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS). Naložba, ki je 
zaključena pred oddajo vloge, ni upravičena do sofi-
nanciranja.

2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne fi-
nančne spodbude

a) vir in skupna višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 3.200.000,00 EUR. Od tega znaša višina nepovratnih 
finančnih spodbud za ukrep vzpostavitve sistema izpo-
soje javnih koles največ 1.500.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Naložbe v gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih 

povezav
Sofinancirane bodo le naložbe v gradnje in/ali rekon-

strukcije kolesarskih povezav, katerih najnižja vrednost 
nepovratne finančne spodbude je vsaj 50.000 EUR gle-
de na pogoje in omejitve tega javnega poziva.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
80 % priznanih stroškov naložbe skladno z omejitvami, 
navedenimi v c) odstavku te točke.

V primeru, da so na kolesarski povezavi v sklopu na-
ložbe izvedeni še vsaj trije ukrepi za povečanje udobnosti 
in privlačnosti povezave, ki so našteti spodaj, znaša višina 
nepovratne finančne spodbude 90 % priznanih stroškov 
naložbe. Za en ukrep udobnosti in privlačnosti kolesarske 
povezave se šteje izvedba ukrepa/-ov ene od alinej:

– prioritizacija kolesarjev v križiščih na kolesarski po-
vezavi, to so ukrepi umirjanja motoriziranega prometa: 
izvedba fizičnih ukrepov za umirjanje prometa na cestišču 
neposredno ob pločniku in prometna oprema in signaliza-
cija, s katero se prometni režim spreminja v prid kolesarjem 
(cycling box, prednostna zelena luč za kolesarje, gradnja 
sredinskih otokov z nivojskim vodenjem kolesarjev);

– držala/nasloni za nogo za kolesarje na križiščih;
– indukcijska zanka na kolesarski povezavi ali ko-

lesarjem prilagojena lokacija stikala za skrajšanje inter-
vala zelene luči na prednostni cesti;

– v krožnih križiščih z omejitvijo do največ 30 km/h 
se kolesarja vodi po prometnem pasu, namenjenem 
mešanemu prometu – sharrow;

– kolesarska povezava je v vsaj 20 % celotne trase 
novogradnje od vozišča ločena z zelenico in/ali drevo-
redom;

– kolesarska povezava v vsaj 10 % celotne trase 
poteka ob ali po območjih zelenih površin po Občinskem 
prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPN).

V primeru, da kolesarska povezava vključuje tudi 
ločeno izven nivojsko križanje kolesarskega prometa 

od motoriziranega oziroma železniškega prometa, zna-
ša višina nepovratne finančne spodbude 100 % priznanih 
stroškov naložbe. Podhodi oziroma nadhodi pa morajo biti 
ustrezno načrtovani in izpeljani, da je zagotovljena ustre-
zna preglednost, neposrednost, osvetljenost in občutek 
varnosti. Upoštevati je potrebno naslednje:

– pri načrtovanju nadhodov in podhodov je treba pa-
ziti predvsem na to, da je višinska razlika čim manjša in 
premagovanje višine čim bolj udobno, da so prehodi kratki, 
dovolj široki in prijetni. Kadar se podhod oziroma nadhod 
načrtuje skupaj s cesto, je smiselno cesto lokalno nekoliko 
dvigniti ali spustiti, da bo višinska razlika za kolesarje čim 
manjša (po možnosti naj se zagotovi podhod brez višinske 
razlike, avtomobili višino lažje premagajo);

– širina nadhoda oziroma podhoda mora biti dovolj 
velika, da se pešci in kolesarji udobno srečujejo, saj pod-
hode in nadhode praviloma uporabljajo tako kolesarji kot 
pešci. Treba je preprečiti nevarna križanja, kjer kolesarji 
zaradi spusta pridobijo dodatno hitrost in teže zavirajo, 
stopnice pa so v tem primeru smiselno dopolnilo;

– pri podhodu je treba zagotoviti ravno linijo prehoda 
oziroma vidnost od enega konca do drugega, brez slepih 
vogalov ali lomov smeri, nezaželene so tudi spremembe 
višine ali naklona znotraj podhoda; zagotoviti je treba, 
da sta oba vstopa v podhod naravno osvetljena, podhod 
z vhodoma vred pa primerno umetno osvetljen 24 ur na 
dan; vhoda naj bosta široka in zračna, pred podhodom 
naj bo odprt svetel raven prostor, klančina in stopnice naj 
bodo nekoliko odmaknjeni; priporočena je uporaba boljših 
materialov, kakovostne osvetlitve in oblikovanja notranjosti 
podhoda, saj to zmanjšuje občutek ogroženosti, ustrezno 
mora biti urejeno tudi odvajanje padavinskih voda;

– pri nadhodu mora vedno voditi na obeh straneh na 
nadhod udobna klančina, primerna za invalidski in otroški 
voziček, dovolj široka za srečevanje in z varnim prostorom 
za zaviranje in ustavljanje, iztek klančine mora biti pravilo-
ma zavarovan z ograjo, ki preprečuje nalet kolesarjev ali 
oseb na invalidskih vozičkih na cesto.

Pri načrtovanju podhodov in nadhodov je treba upo-
števati predpise in usmeritve za premagovanje višin.

Naložbe v sisteme izposoje javnih koles
Ena občina lahko kandidira na pozivu za največ 

700.000 EUR nepovratne finančne spodbude.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % 

priznanih stroškov ukrepa skladno z omejitvami, navede-
nimi v c) odstavku.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložb so vsi stroški za vse dejavnosti 

v neposredni povezavi z zagotavljanjem kolesarske infra-
strukture v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških 
in inštalacijskih del.

Priznani stroški naložbe so:
– nakup nezazidanih in zazidanih zemljišč (do 10 % 

višine priznanih stroškov naložbe);
– gradnja nepremičnin, skladno s četrtim odstavkom 

1. točke javnega poziva;
– vzdrževalna dela;
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– investicije v neopredmetena sredstva do 20 % pri-

znanih stroškov ukrepa;
– stroški zunanjih izvajalcev (izdelava projektne in in-

vesticijske dokumentacije, stroški zunanjega investicijske-
ga inženiringa in gradbenega nadzora, stroški informiranja 
in komuniciranja) – do 10 % priznanih stroškov naložbe.

Nepriznani stroški naložbe so:
– stroški uporabe osnovnih sredstev;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;
– davek na dodano vrednost;
– dodatna dela pri gradnjah nepremičnin;
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– davek na promet z nepremičninami;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev:

– svetovalne storitve;
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega po-

dročja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba 

zunanjih računovodskih storitev);
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, 

ocen, strokovnih mnenj in poročil, razen zgoraj nave-
denih.

Stroški so priznani, če so nastali po sprejemu CPS.
Omejitve priznanih stroškov za ukrep gradnja kole-

sarskih povezav
Priznani stroški so le stroški gradnje ločene kolesar-

ske infrastrukture skladno s Pravilnikom o kolesarskih 
površinah. Omejitev priznanih stroškov tekočega metra 
kolesarske povezave je odvisna od vrste ločene kole-
sarske povezave, skladno s poglavjem 8.1.4. Smernic. 
V primeru prijavljene naložbe z ožjo ali širšo kolesarsko 
povezavo, se maksimalna omejitev relativno prilagodi 
povprečni širini kolesarske povezave (npr. omejitev vi-
šine priznanih stroškov za tekoči meter kolesarske steze 
optimalne širine 2,0 m je 150,00 EUR, za 2,5 m široko 
kolesarsko stezo 187,50 EUR, za minimalno zakonsko 
določeno širino 1,0 m pa 75,00 EUR). Za izračun ome-
jitve višine priznanih stroškov se uporablja povprečno 
širino posamezne vrste kolesarske povezave po odsekih 
znotraj celotne kolesarske povezave v ukrepu, katero za 
posamezno vrsto kolesarske povezave izračuna prilože-
ni Excel obrazec: Podatki o ukrepu. Vrednost investicije 
za tekoči meter je lahko višja od omejitve za posamezno 
vrsto kolesarske povezave, vendar bo sofinanciran le 
del do omejitve.

V primeru poteka kolesarske povezave preko kri-
žišča so priznani stroški tudi stroški gradnje naprav in 
ukrepov za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši 
in udobnejši promet kolesarjev preko križišč. Nova ure-
ditev mora jasno izkazati ureditev križišča, ki daje pred-
nost kolesarski povezavi pred motoriziranim prometom 
(udobnejše prečkanje, povečanje površin namenjenih 
kolesarjem, ukrepi umirjanja prometa itd.).

Priznan strošek je tudi urbana oprema, ki je nepo-
sredno povezana s promocijo kolesarjenja (števci kole-
sarjev, postaje za popravilo koles itd.) kot tudi oprema, 
ki kolesarjem poveča udobje kolesarjenja (prilagojena 
urbana oprema, nasloni za noge in držala na križiščih, 
stikala za skrajšanje intervala zelene luči na semaforju, 
indukcijske zanke prilagojene kolesarjem ipd.).

Priznani stroški so tudi stroški gradnje premostitve-
nih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in dvigala za 
kolesarje, ki so namenjeni izključno kolesarjem in osta-
lim aktivnim prometnim načinom mobilnosti, v kolikor 
preko njih poteka nova ali obstoječa kolesarska poveza-
va, oziroma so zagotovljeni pogoji za varno kolesarjenje.

Kjer je kolesarska infrastruktura neločljivo pove-
zana z infrastrukturo za pešce (vzporeden potek), so 
priznani stroški naložbe tudi stroški za vse dejavnosti 
v neposredni povezavi z zagotavljanjem infrastrukture 
za pešce, če ta dosega minimalno širino 1,5 m na celotni 
dolžini investicije, ob dopustnih lokalnih zožitvah zaradi 
obstoječih objektov na 10 % dolžine naložbe. V primeru 
gradnje infrastrukture za pešce je višina priznanih stro-
škov le-te omejena na 100 EUR/m2.

Gradnja ostale cestne in komunalne infrastrukture 
(npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje itd.) se v sklopu 
urejanja kolesarske infrastrukture šteje kot upravičen 
namen, če je njena izgradnja oziroma prenova nujna 
ali če je namenjena kolesarjem in pešcem, vendar so 
priznani stroški naložbe te infrastrukture omejeni na naj-
več 30 % celotne naložbe. V nobenem primeru površine 
za osebni motoriziran promet (vozišče brez kolesarskih 
pasov in pasov za pešce, parkirišča) niso priznan stro-
šek naložbe.

V kolikor kolesarski pas poteka po vozišču, mora 
biti pas širok najmanj optimalne širine (1,80 m) po Smer-
nicah in mora biti ločen z neprekinjeno ločilno oznako.

Omejitve priznanih stroškov za ukrep uvedbe siste-
ma izposoje javnih koles

Omejitve priznanih stroškov naložb v ukrep uvedbe 
sistema izposoje javnih koles:

– postavitev postaje za kolesa s stojali in kontrolnim 
sistemom (največ do 15.000 EUR na postajo),

– nakup koles (največ do 1.000 EUR na kolo),
– nakup električnih koles (največ do 2.000 EUR 

na kolo),
– programska oprema za upravljanje sistema (naj-

več do 15.000 EUR na sistem).
Priznani stroški so tudi stroški zagotavljanja klic-

nega centra (delovanje 24/7) in uporabnina sistema za 
izposojo koles za obdobje enega leta po vzpostavitvi, ki 
je omejen na 10.000 EUR na postajo.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu: upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev 
nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu 
so občine, ki so investitorke v naložbe kolesarske infra-
strukture in imajo sprejeto Celostno prometno strategijo, 
za naložbe uvedbe sistema izposoje javnih koles pa tudi 
sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) pogoji za ukrep gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav

Specifični pogoji Opis specifičnega pogoja Dokazilo
Izdelan koncept 
kolesarske povezave

Koncept kolesarske povezave, ki določa 
izhodišče in cilj poti potencialnih vsakodnevnih 
migrantov, skladno s poglavjem 3.1. 
v prilogi 1: 1 Kolesarjem prijazna infrastruktura 
– smernice za umeščanje kolesarskih površin 
v urbana naselja (MZI, avgust 2017). Koncept 
dokaže potrebo po povezavi in poda idejno 
zasnovo za zagotovitev kolesarske povezave 
v obe smeri, skladno z načeli smernic.
Vlagatelj mora izkazati, da nova povezava 
povezuje izhodišče in cilj poti vsakodnevnih 
kolesarjev skladno s smernicami za umeščanje 
kolesarske infrastrukture v urbanih naseljih.

Projektna ali investicijska dokumentacija, 
ki vsebuje grafično prilogo s prikazom 
obstoječega kolesarskega omrežja in 
umestitvijo te kolesarske povezave, ki 
izkazuje povezovanje dveh različnih 
območij namenske rabe prostora iz 
OPN (območje stanovanj, območje 
centralnih dejavnosti, območje proizvodnih 
dejavnosti, območje stavbnih površin).
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Specifični pogoji Opis specifičnega pogoja Dokazilo
Naložba lahko predstavlja omrežje kolesarskih 
povezav v mestu ali pa le eno kolesarsko 
povezavo med izhodiščem in ciljem, ki lahko 
vključuje tudi navezovalne/napajalne kolesarske 
povezave.
Projekt v investicijski dokumentaciji 
mora predstavljati celovito kolesarsko povezavo 
med izhodiščem in ciljem. Celovita povezava 
oziroma ukrep je lahko izveden v več etapah.

Neposrednost 
kolesarske povezave

Dolžina povezave predstavlja kolesarsko traso, 
ki ni 20 % daljša od optimalne dolžine in daljša 
trasa nima večjega števila križanj.

Projektna ali investicijska dokumentacija 
mora vsebovati grafično prilogo z zarisano 
optimalno in načrtovano traso ter 
izračunom dolžine obeh. Podatek se vpiše 
v Excel obrazec: Podatki o ukrepu.

Udobnost kolesarske 
povezave

Na križanjih povezave z neprednostnimi 
cestami je predvideno nivojsko vodenje 
kolesarja (dvignjeni plato) oziroma so klančine 
z vzdolžnimi nakloni pod 1:20 ali v primeru 
kolesarskega pasu neposredno vodenje preko 
križišča. Kolesarska povezava se ne dviga in 
spušča na posameznih uvozih (rodeo-efekt).

Projektna dokumentacija

b) pogoji za ukrep sistema izposoje javnih koles

Specifični pogoji Opis specifičnega pogoja Dokazilo

Minimalno število postaj 
v sistemu

Sistem bo imel vsaj 4 postaje na različnih delih mesta 
v minimalni oddaljenosti 200 m enega od drugega.

Projektna dokumentacija

Minimalno število priklopnih 
mest na postajo

Vsaka postaja mora imeti vsaj 10 priklopnih mest. Projektna dokumentacija

Oddaljenost postaj od virov 
in ciljev poti

Posamezna postaja ni oddaljena več kot 150 m od virov 
uporabnikov (izhodišča in cilji potovanj).

Projektna dokumentacija

Ažurne informacije o številu 
razpoložljivih koles na 
posamezni postaji

Sistem bo omogočal ažurno (real time) informacijo 
o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji na 
spletu in aplikaciji za mobilne telefone.

Izjava odgovorne osebe

Zagotavljanje klicnega 
centra

Zagotavljanje klicnega centra (delovanje 24/7) in 
uporabnina sistema za izposojo koles za obdobje enega 
leta in ostalo blago oziroma storitve, kot izhajajo iz 
razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Izjava odgovorne osebe

Delovanje celo leto Sistem bo deloval celo leto. V primeru nedelovanja je 
potrebno v najkrajšem možnem času odpraviti napako. 

Izjava odgovorne osebe

c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi, zlasti z upoštevanjem:

– Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, 
št. 36/18);

– Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, 
št. 36/18 in 51/18 – popr.);

– Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objek-
tov (Uradni list RS, št. 41/18) in ustreznih standardov;

– Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18);

– Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, 
št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1 in 36/18);

– Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opre-
mi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18);

– Pravilnika o avtobusnih postajališčih (Uradni list 
RS, št. 106/11 in 36/18).

d) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena, če je bila za naložbo, ki je predmet vloge, 

že dodeljena katera koli druga nepovratna finančna 
spodbuda.

e) možnost pridobitve kredita in nepovratne finanč-
ne spodbude za isti ukrep

Občina lahko poleg nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu pridobi tudi kredit Eko sklada po 
javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih 
skupnosti. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega 
javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Občina 
mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne 
obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota 
nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati 
priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če 
se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača iz-
ključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

f) namembnost naložbe
Občina se zavezuje, da vsaj 5 let po zaključku na-

ložbe ne bo spremenila namena uporabe naložbe ali 
izvedla bistvenih sprememb pri uporabi naložbe, zaradi 
katerih bi se spremenili prvotni cilji naložbe.

5. Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
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Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 
tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko občina predloži v celoti izpol-
njene obrazce:

– Vloga 61SUB-LSKI19;
– excel obrazec: Podatki o ukrepu;
– excel obrazec: Finančna konstrukcija naložbe;

in obvezne priloge v elektronski obliki:
– skeniran ter podpisan sklep o sprejemu CPS v za-

pisu .pdf;
– podpisano in žigosano investicijsko dokumentaci-

jo, predloženo v zapisu .pdf skladno z:
– Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ali

– Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), v primeru, da 
se gradnja/rekonstrukcija kolesarskih povezav prišteva 
med vzdrževalna dela na državnih cestah;

– podpisane in žigosane sklepe o potrditvi vseh 
stopenj investicijske dokumentacije, predloženo v za-
pisu .pdf;

– dokazila o zaključeni finančni konstrukciji pro-
jekta:

– kopija potrjenega Načrta razvojnih programov 
(v nadaljnjem besedilu: NRP), v katerem so jasno ozna-
čena šifra, naziv postavke ter sredstva, ki kažejo, da so 
za naložbo zagotovljeni ostali viri občine (obarvana ali 
podčrtana) in/ali

– izjavo občine, da se z naslednjim rebalansom 
oziroma najkasneje do izvedbe naložbe, kateri po ve-
ljavni zakonodaji zahtevajo usklajen NRP, uskladi ime in 
vire financiranja projekta v načrtu razvojnih programov 
z nazivom in viri investicij v investicijski dokumentaciji in 
obrazcih prijave;

– zahtevano projektno dokumentacijo skladno z ve-
ljavno zakonodajo, predloženo v zapisu .pdf in popis del 
s projektantsko oceno stroškov, predloženo v zapisu .pdf 
in izvirnem zapisu. V kolikor je potrebno za predmetno 
naložbo gradbeno dovoljenje, je potrebno priložiti tudi 
veljavno gradbeno dovoljenje.

Za naložbo mora biti predložen projektantski popis 
del z oceno stroškov, iz katerega so razvidni rekapitu-
lacija po posameznem ukrepu in izračunana vsota po-
sameznih vrst stroškov po ukrepih. V kolikor ena nalož-
ba predstavlja več ukrepov, mora biti projektantski popis 
del z oceno stroškov narejen tako, da se ga da ločiti za 
vsak posamezen ukrep.

Stroški naložbe in ostali finančni izračuni morajo biti 
v evrih (EUR), izračuni na dve decimalni mesti.

6. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektron-
ska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine na-
tisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni 
poziv in obrazce lahko občine naročijo pri Eko skladu 
na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno 
prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko 
zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali 
na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Informacije o javnem pozivu lahko občine pridobijo 
po tel. 01/241-48-20 v času uradnih ur.

7. Rok in način prijave
Občine se lahko prijavijo na javni poziv od dneva 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni 
poziv velja do porabe razpisanih sredstev oziroma do 

objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Občina vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih 
z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko 
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

8. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa dru-
gače.

Občina pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine raz-
pisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne 
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega 
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 
in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.

9. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila občini dodeljena pravica do nepovratne 
finančne spodbude. Pogodba bo sklenjena po uvrstitvi 
posameznega projekta v veljavni Načrt razvojnih pro-
gramov.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 24 mesecev od skleni-

tve pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 

verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih občina ni mogla predvideti niti odklo-
niti in se tudi ne morejo pripisati njeni krivdi. V primeru 
zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo 
nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Za datum zaključka naložbe se šteje datum zadnje-
ga računa.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora obči-

na predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za 
zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– opis naložbe in izpolnjevanja pogojev poziva, 
vključno s foto dokumentacijo, ki izkazuje resničnost 
navedb, kopijo računov, pogodb, drugih računovodskih 
listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se 
neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost;

– v celoti izpolnjena obrazca Zaključno poročilo 
in Izračun dejanskih priznanih stroškov naložbe (excel 
obrazec).

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku posa-
mezne faze naložbe na bančni račun občine. Znesek 
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju 
pogojev javnega poziva.

10. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
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tne finančne spodbude do 6 let po zaključku naložbe, 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način 
preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost 
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega 
poziva in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene ne-
namenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil 
pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je 
občina dolžna Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od pre-
jema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne 
finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-1711/19
Na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi Stanovanj-

skega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 6/11, 60/17, 17/18 in 4/19), prvega 
odstavka 32. člena Splošnih pogojev poslovanja Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 119/00 in 28/01), 4. a). točke 27. čle-
na Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, 
št. 91/15 in 14/18) Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, objavlja 
prenovljeni

javni poziv
za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo 

stanovanj
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad 

(v nadaljnjem besedilu: Sklad), vabi zainteresirane po-
nudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in 
javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb 
za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb (v 
nadaljnjem besedilu: stanovanj) ter zemljišč primernih 
za izgradnjo stanovanjskih stavb na območju celotne 
Slovenije.

Sklad bo, v obdobju od objave tega javnega poziva 
in do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do zaprtja 
tega javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo pri-
merna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) 
glede na naslednja v tem pozivu splošno opredeljena 
merila, in sicer:

1. pravni status nepremičnine
Ponujena stanovanja morajo biti nezasedena1 evi-

dentirana po zakonodaji o graditvi objektov2, z urejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem3 prosta vseh bremen ter pri-
pravljena za vselitev.

naslova prodajne pogodbe ter bo pred sklenitvijo pro-
dajne pogodbe pisno izjavil, da je seznanjen z vsebino 
prodajne pogodbe.

Ponudnik mora ob ponudbi priložiti tudi svojo izjavo, 
da ima poravnane oziroma da bo poravnal vse stroške, 
ki bremenijo ponujene nepremičnine in izjavo upravnika, 
da so glede ponujenih nepremičnin poravnani vsi stroški 
iz naslova upravljanja.

V primeru, da ponudnik katerega od pogojev iz 
prvega odstavka tega poglavja še nima zagotovljenega 
v času oddaje ponudbe, mora v ponudbi podati pojasnila 
oziroma opredeliti razloge za stanje ter podati predvi-
deni način oziroma rok izpolnitve pogoja. Navedeno bo 
Sklad upošteval pri odločanju o nakupu oziroma nakupni 
vrednosti.

2. pravnomočno gradbeno in pravnomočno upo-
rabno dovoljenje

Ponudniki lahko ponudijo dokončana stanovanja 
in primerna za bivanje. Stanovanjske stavbe, v kate-
rih se nahajajo posamezna stanovanja, morajo imeti 
pravnomočno gradbeno in pravnomočno uporabno do-
voljenje od (vključno) 1. 1. 2015 dalje. V primeru, da 
ponudba vključuje nedokončana stanovanja oziroma 
stanovanja v gradnji, morajo biti dokončana in predana 
(s pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najkasneje do 
31. 12. 2020, pri čemer je vloga lahko oddana najkasne-
je do 30. 11. 2020.

Izbrani ponudniki bodo morali za stanovanja po 
sklenitvi prodajne pogodbe zagotoviti ustrezna zavaro-
vanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski 
dobi za dobo treh let od prevzema stanovanja po tem 
pozivu (npr. brezpogojna bančna garancija, brezpogojna 
kavcijska garancija pri zavarovalnici ali depozit prodajal-
ca pri kupcu, ki se ne obrestuje) in garancijo za solidnost 
zgradbe za obdobje deset let od prevzema s strani Skla-
da. Če izbrani ponudnik tega ne more zagotoviti, bo to 
v primeru odločitve za nakup upoštevano pri nakupni 
vrednosti kot zmanjšanje cene in opredeljeno v prodajni 
pogodbi.

Prodajalec mora Skladu ob primopredaji dokon-
čanih stanovanj zagotoviti tudi izvod dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacije za 
izvedbo gradnje, na podlagi katerih je bilo izdano grad-
beno oziroma uporabno dovoljenje v postopku. Doku-
mentacija se lahko po dogovoru s Skladom preda na 
papirju ali elektronskem mediju. Prodajalec lahko to 
zahtevo izpolni tudi s predložitvijo izjave zakonitega 
zastopnika upravnika objekta, ki je v etažni lastnini, 
da hrani vso navedeno dokumentacijo in da bo Skladu 
omogočen neoviran in brezplačen dostop do vse doku-
mentacije v kolikor bo to potrebno.

3. primernost lokacije
Sklad bo kupoval stanovanja na celotnem območju 

Slovenije, kjer je izraženo povpraševanje fizičnih oseb 
po cenovno dostopnih stanovanjih in obstaja stalni inte-
res za najem stanovanj skladno z usmeritvami v okviru 
opredelitve in določitve prednostnih območij za stano-
vanjsko oskrbo (PROSO) ter po analizah in anketah 
s katerimi razpolaga Sklad.

Kot primerne mikrolokacije bo Sklad štel zlasti 
tiste lokacije, ki omogočajo kakovostne življenjske in 
bivalne razmere, imajo dobro prometno povezavo in so 
dostopne z javnim potniškim prometom. V bližini mora 
biti zagotovljena osnovna družbena infrastruktura in 
oskrbne dejavnosti – vrtec, šola, trgovina, zdravstveni 
dom, otroška igrišča in zelene površine, ki jih je mo-
goče izkoriščati za rekreacijo. V primeru, da ponudnik 
tega ne more zagotoviti, bo to upoštevano pri nakupni 
vrednosti.

1 Nevseljena, prosta stvari in oseb.
2 Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – 

popr.) in njegovi podzakonski predpisi.
3 V primeru podane plombe v e-ZK se po preuči-

tvi predloga, podanega pod plombo, po diskreciji Sklada 
lahko šteje, da je ta pogoj izpolnjen.

Sklad bo kupoval le stanovanja v stanovanjskih 
stavbah z več kot osmimi posameznimi deli, pri čemer 
bo Sklad sledil k celotnemu lastniškemu deležu znotraj 
posamezne stanovanjske stavbe, pri čemer mora po-
nudba obsegati najmanj osem stanovanjskih enot.

V primeru, da bodo v ponudbi zajeta tudi stano-
vanja, ki niso prosta vseh bremen, bo Sklad ponudbo 
obravnaval, če bo vlogi priložena izrecna izjava hipote-
karnega upnika, ki ni starejša od 15 dni in da bo v pri-
meru sklenitve pogodbe za nakup ponujenih stanovanj, 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe pri izbranemu notarju 
deponiral izbrisno dovoljenje za izbris vseh obremeni-
tev na nepremičninah, ki so predmet ponudbe, ki bo 
Skladu predano po plačilu prvega obroka kupnine iz 
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4. primerna struktura in funkcionalnost stanovanj
Sklad bo kot primerna štel stanovanja različnih ve-

likosti skladno z optimalnimi površinskimi normativi po 
14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 
81/11 in 47/14) ter ostale racionalne velikosti stanovanj 
s fleksibilno zasnovo primerno predvsem za prve iskalce 
stanovanj, mlade družine in družine. Prioritetne površi-
ne so v razponu od 35 m2 in 75 m2 oziroma stanovanja 
z najmanj eno in ne več kot tremi spalnicami.

Ponujena stanovanja morajo imeti z zakonodajo 
oziroma prostorskimi akti predpisano minimalno število 
primernih parkirnih mest. Parkirna mesta za stanovanja 
se zagotavljajo na nivoju terena ali v objektu.

5. primerne gradbene in tehnične lastnosti stano-
vanj in stavb

Primerna so zlasti stanovanja v energetsko učin-
kovitih, ekološko sprejemljivih stavbah, z možnostjo ve-
čje rabe dostopnih obnovljivih virov energije, trajno in 
kakovostno streho ter fasadnim ovojem, kakovostnim 
stavbnim pohištvom (vhodna vrata, okna, balkonska 
vrata), z materiali, ki so ekološko sprejemljivi, trajni in 
trpežni in omogočajo učinkovito ter poceni vzdrževanje 
oziroma opravičijo stroške investicijskega in tekočega 
vzdrževanja, s sodobno racionalno zasnovo instalacij, 
naprav in opreme, ki omogoča varčno rabo energije ter 
individualnim obračunavanjem porabljene energije.

Izbrani ponudnik bo pred sklenitvijo prodajne po-
godbe moral zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev gle-
de energetske učinkovitosti stavb skladno z določbami 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15 
ter morebitne druge spremembe) in Pravilnika o metodo-
logiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 
list RS, št. 92/14) ter predložiti energetsko izkaznico za 
objekt oziroma posamezno stanovanje, saj bodo stano-
vanja in pripadajoča parkirna mesta namenjena oddaji 
v najem. Zahtevani razred je vsaj B1 (energijski kazal-
niki: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a).

Za stanovanja in parkirna mesta bo preverjeno de-
jansko stanje stanovanja in stavbe (gradbene in tehnič-
ne lastnosti), stanje morebitne zastarelosti stanovanja 
in stavbe ter primernost stanovanja in parkirnih mest za 
uporabo. V primeru odločitve za nakup bodo ugotovitve 
upoštevane pri nakupni vrednosti in opredeljene v pro-
dajni pogodbi.

6. cena in plačilni pogoji
Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo ob 

upoštevanju vpliva meril, navedenih v točkah 1, 2, 3, 4 in 
5 tega poziva, zagotavljali cenovno čim ugodnejši odkup 
stanovanj in bodo omogočali Skladu, ob upoštevanju 
vseh stroškov, vselitev v primernem časovnem roku in 
oddajo stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.

Ob primerni energijski učinkovitosti in primernimi 
gradbenimi in tehničnimi lastnostmi ponujenih stano-
vanj, cena ne more preseči sledečih normativov:

Področje Cena brez DDV na 1 m2 
stanovanjske površine

MO Ljubljana 1.850 EUR
MO Koper 1.700 EUR
ostale mestne občine 1.500 EUR
ostale občine 1.380 EUR

Sklad bo na posredovane ponudbe – vloge podal 
odgovor na podlagi preučitve prejete vloge in prilog. 
Prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo poleg ugo-
dne cene ponudili boljše plačilne pogoje, pri čemer bo 
Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil s poseb-
nostmi in zahtevami zakonodaje, vezanimi na načine 

plačila pogodbene kupnine, ki izhajajo iz narave njego-
vega statusa (javni sklad).

Sklad bo strokovno preverjal velikost stanovanjskih 
površin po podatkih GURS. Stanovanjska površina se 
izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika o meri-
lih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05).

V primeru ponudbe nedokončanih stanovanj ozi-
roma stanovanj v gradnji, Sklad ne nudi predhodnega 
financiranja. Sklad dopušča možnost sklenitve predpo-
godbe s pogoji za odkup po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja, pri čemer upošteva siceršnjo ugodnost ponudbe 
in potrebe po stanovanjih na tem območju.

7. zemljišča
Sklad v okviru tega javnega poziva sprejema tudi 

ponudbe za nakup gradbenih parcel ter drugih urbanih 
zemljišč primernih za izgradnjo večstanovanjskih stavb, 
in sicer prednostno ponudbe komunalno in prometno 
urejenih zemljišč.

Ponudbe bodo obravnavane po že navedenih kriteri-
jih: pravnega statusa nepremičnine in primernosti lokacije. 
Dodatno merilo pri pogajanjih je, da mora nakupna cena 
zemljišča omogočati izgradnjo večstanovanjskih stavb 
v okviru cenovnih normativov iz točke 6. tega javnega 
poziva. Odkup zemljišč je možen le s sklenitvijo pogodbe 
z neposrednimi lastniki, brez nepremičninskih posrednikov.

Ostali pogoji javnega poziva
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki so podane 

pisno na predpisanem obrazcu in zagotavljajo prevzem 
dokončanih4 in za normalno uporabo5 primernih stano-
vanj. Pogojno primerne so tudi ponudbe nedokonča-
nih stanovanj oziroma stanovanj v gradnji, pri čemer 
bodo prednost pri izbiri imeli tisti ponudniki, katerih po-
nujena stanovanja bodo v celoti ali v večji meri ustrezala 
zgoraj navedenim vsebinskim zahtevam. V primeru ve-
čjega števila enakovrednih ponudnikov bo Sklad sklenil 
prodajno pogodbo s tistim prodajalcem, ki bo ponudil 
nižjo ceno za svoja stanovanja oziroma ugodnejše pla-
čilne pogoje (možnost kreditiranja, daljši rok odplačila).

4 Dokončano stanovanje je stanovanje, v katerem so 
v vseh prostorih opravljena z načrtom predvidena gradbe-
na, obrtniška in inštalacijska dela (definicija po metodolo-
giji SURS, vir: Ocena gradnje stanovanj, Slovenija, 25. 10. 
2013) in v katerih je skladno z drugo alinejo 3. člena GZ 
dokončana gradnja ter je zanj pridobljeno in pravnomočno 
uporabno dovoljenje.

5 Stanovanje mora biti v stanju, ki lastniku, uporabniku 
oziroma najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo 
stanovanja, skladno z vsakokratnimi veljavnimi normativi in 
standardi po stanovanjski zakonodaji.

Prednost med prejetimi ponudbami imajo ponu-
dniki, ki bodo izkazali, da zagotavljajo primerno kratko 
časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja 
v uporabo in katerih poslovanje (v primeru pravnih oseb) 
je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo 
z ustrezno dokumentacijo – priloge k vlogi.

Izbrani ponudniki bodo vabljeni na pogajanja o do-
končni ceni in ostalih pogojih nakupa. Za pogajanja se 
štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma 
vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje 
čim nižje kupnine ali čim ugodnejših pogojev nakupa po 
tem javnem pozivu.

Sklad si pridržuje pravico, da lahko postopek obrav-
nave ponudbe oziroma nakupa stanovanj ali zemljišč 
kadarkoli ustavi brez obrazložitve in pravnih posledic.

Posebno opozorilo:
Sklad si pridržuje pravico, da splošno opredeljena 

merila v tem pozivu skladno s splošnimi in posamičnimi 
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akti poslovanja Sklada podrobneje opredeli, dopolni in 
razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotr-
nosti nakupov, brez javne objave teh podrobnejših meril 
in aktov.

Sklad pri nakupih nepremičnin ravna skladno z za-
konodajo, ki ureja njegovo delovanje glede na njegov 
status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju 
s stvarnim premoženjem.

Način oddaje ponudb in izbor ponudb:
Sklad pričakuje zavezujoče ponudbe za nakup sta-

novanj ali zemljišč na predpisanem obrazcu vključno 
s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, 
od objave javnega poziva pa vse do porabe razpo-
ložljivih sredstev oziroma do javne objave zaprtja tega 
poziva.

Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu 
oddaje ponudb so objavljeni na spletni strani Sklada, in 
sicer: www.ssrs.si (razpisi, podrubrika odprti javni pozivi 
in razpisi).

Zaradi zagotavljanja enotnega evidentiranja in ob-
delave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu 
Sklada – vloga za javni poziv. V primeru, da vloga ne bo 
oddana na predpisanem obrazcu, bo Sklad ponudnika 
pozval, da vlogo odda še na predpisanem obrazcu ter to 
štel kot dan oddaje ponudbe. Ponudnik mora za vsako 
lokacijo podati samostojno ponudbo na predpisanem 
obrazcu.

Pisne ponudbe – vloge z vsemi prilogami in z ve-
ljavnostjo najmanj 60 dni z možnostjo podaljšanja pri-
čakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slo-
venije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.

Ponudbe na obrazcu Sklada z vsemi prilogami mo-
rajo kot priporočene pošiljke, ali pošiljke oddane v vlo-
žišču Sklada, prispeti na Sklad vsaj en dan pred odpi-
ranjem ponudb.

Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine 
umakne ali dopolni do roka za dostavo ponudb iz prej-
šnjega odstavka. Vsakokratni termini odpiranj ponudb 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

Sklad bo ponudnike z nepopolnimi ali nejasnimi 
ponudbami pozval k dopolnitvi v roku 15 dni. V primeru, 
da ponudnik v navedenem roku vloge ne bo ustrezno 
dopolnil, bo Sklad vlogo štel za nepopolno in je ne bo 
nadalje obravnaval. Popolne ponudbe bodo strokovno 
preučene. Odločitev o popolni ponudbi bo Sklad spre-
jel predvidoma v roku 30 dni od dne popolnosti ponudbe. 
Izbrani ponudniki bodo po ovrednotenju ponudb pisno 
obveščeni o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih 
postopkih za sklenitev prodajne predpogodbe ali po-
godbe. Ostali ponudniki bodo obveščeni o nesprejemu 
ponudbe. Zoper odločitev o nesprejemu ponudbe ni 
pritožbe.

Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega javnega 
poziva, v skladu s sprejetim programom dela in poslov-
nim ter finančnim načrtom, pridržuje pravico do proste 
izbire ponudnika.

Sklad lahko postopek javnega zbiranja ponudb ka-
darkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske 
odgovornosti. Prav tako lahko Sklad postopek obrav-
nave posamezne izbrane ponudbe ustavi kadarkoli do 
veljavne sklenitve pravnega posla – predpogodbe oziro-
ma prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, v kar ponudniki izrecno privolijo 
s prijavo na javni poziv.

Informacije v zvezi z javnim pozivom: 
tel. 01/47-10-500, e-naslov: ssrsinfo@ssrs.si.

Veljavnost javnega poziva: predmetni prenovljeni 
javni poziv prične veljati dan po objavi v Uradnem listu 
RS. Ponudbe – vloge prispele do pričetka veljavnosti in 

uporabe tega poziva, o katerih še ni bilo odločeno, se 
ne obravnavajo po določbah Javnega poziva za nakup 
stanovanj (Uradni list RS, št. 40/17 in 56/17), temveč po 
določbah veljavnega poziva, o čemer bodo ponudniki 
tudi pisno seznanjeni.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,  
javni sklad

Št. 60402-2/2019-1 Ob-1676/19
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 

premoženjem – 1 družba SŽ – Potniški promet, d.o.o. 
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo, aluminij in 
baker.

Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija nahajanja in razreza odpadnega materiala:
– SŽ – VIT, d.o.o., Zaloška 217, Ljubljana (EMV 

311 315 221-222), SŽ – VIT, d.o.o., Kurilniška 8, 2000 
Maribor (DMV 813 814 114), SŽ – Železniška postaja 
Maribor, Partizanska cesta 50, 2000 Maribor (potniški 
vagoni).

Predmet prodaje obsega:
– cca 444 t odpadnega železa, cca 7,54 t odpadne-

ga aluminija, cca 8,06 t odpadnega bakra.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– 79.920,00 EUR brez DDV za odpadno žele-

zo, 5.428,80 EUR brez DDV za odpadni aluminij in 
7.898,80 EUR za odpadni baker.

Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 
93.247,60 EUR brez DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 3. 4. 2019 ob 
11. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 
Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).

Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo do-
segljivo od 22. 3. 2019 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpi-
si/prodaja-neuporabnega-materiala.

SŽ – Potniški promet, d.o.o.

Št. 96-11/2019 Ob-1693/19
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Indu-

strijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis 
Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Po-
godbe o upravljanju poslovnih prostorov v lasti Občine 
Izola z dne 9. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega 
premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 
4/12), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Ulica Prekomorskih brigad 4, v izmeri 87,5 m2, 

z namembnostjo gostinske dejavnosti – kavarne ali po-
dobne dejavnosti (možnost organiziranja kulturnih ve-
čerov v povezavi s kinom Odeon). Izhodiščna cena 
mesečne najemnine je 782,00 EUR;

b) Pittonijeva ulica 13, v izmeri 106,1 m2 (uporabne 
površine 89,7 m2), z namembnostjo gostinske dejavnosti – 
bara. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 790,00 EUR;

c) Smareglijeva ulica 10, v izmeri 24,10 m2, z na-
membnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge stori-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 581 

tvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine 
je 240,00 EUR;

d) Gorkijeva ulica 14, v izmeri 33,7 m2, z namemb-
nostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene 
dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 
220,00 EUR.

Vsak posamezni poslovni prostor se odda v najem 
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve 
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. Poslovna 
prostora pod točko a) in b) se oddata za obdobje 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj se-
dež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in 
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni 
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zago-
toviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik 
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponu-
dnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral 
ustrezno dejavnost.

2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, 
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in 
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva 
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki 
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine 
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne uredi-
tve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih 
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samo-
stojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-
nudbe; za poslovna prostora pod točko a) in b) poleg 
natančnega opisa programa oziroma dejavnosti tudi 
slikovna simulacija izgleda prostora;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija oseb-
nega dokumenta;

– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Komu-
nale Izola in Občine Izola (Komunala Izola, Sektor za 
upravljanje z nepremičninami, bo verodostojnost izjave 
preveril v Finančno računovodski službi Komunale Izola 
ter Službi za računovodstvo in finance Občine Izola ne-
posredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

– za obstoječe najemnike ali uporabnike, ki imajo 
z Občino Izola ali Komunalo Izola sklenjeno najemno 
pogodbo za kateri koli prostor ali uporabljajo kateri koli 
prostor v lasti Občine Izola: potrdila o poravnanih obra-
tovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode, ko-
munalne storitve …);

– potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije 
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni 
glede na dan oddaje ponudbe;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanje-

nost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala; za poslovna prostora pod 
točko a) in b) poleg natančnega opisa programa oziro-
ma dejavnosti tudi slikovna simulacija izgleda prostora;

– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za poslovne subjekte S.BON s podatki in kazal-

niki za leto 2017 oziroma 2018.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene 

v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega 

prostora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena 

na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca grad-
bene stroke oziroma izkustveno, skladno z določili Ured-
be in Pravilnika. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) 
DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Komunala Izola d.o.o., TRR SI56 1010 0002 9080 
595, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na 
katero se varščina nanaša, sklic 00 96000. Vplačana 
varščina se bo pri izbranem ponudniku – najemniku 
koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih 
in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena 
v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani 
najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne 
podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega 
razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi 
stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.

Najemnina za poslovni prostor se poravna do kon-
ca tekočega meseca po izstavitvi računa na namenski 
račun Komunale Izola. Plačilo najemnine v določenem 
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški, odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški 
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim pro-
storom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih 
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne 
točke

1 Kvaliteta in zanimivost programa 
(diskrecijska pravica Komisije)

do 20

2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – 
vsakih 20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, 
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi 
opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, ne-
popolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do 
Občine Izola oziroma Komunale Izola neporavnane 
obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo 
biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka 
razpisnega roka.
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VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti 

kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 4. 2019 (da-
tum poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o., 
Industrijska cesta 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti 
v času uradnih ur v tajništvo Komunale Izola, Industrij-
ska cesta 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici 
z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za poslov-
ni prostor pod oznako a), b), c), d) (ustrezno obkroži)«, 
z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandidi-
rajo. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in 
naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premo-
ženja v najem, imenovana s sklepom župana.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 4. 
2019 od 15.10 dalje, v sejni sobi Komunale Izola na na-
slovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo 
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem 
so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahteva-
na dokazila.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne 
bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepre-

mičninami, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe 
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku pet delovnih dni po izdelavi prednostnega 
seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri oziroma 
po pravnomočnosti sklepov o izbiri. Če izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Komuna-
la Izola sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leta od 
sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let 
oziroma za 5 let za poslovna prostora pod točko a) in b). 
Stroške notarskega zapisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli:

– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremič-
nin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudni-
kom povrne varščina,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni stra-
ni Komunale Izola, www.komunala-izola.si/jom3/in-
dex.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času ura-
dnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za 

upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 
Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zain-
teresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-950.

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.

 Ob-1694/19
Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l., Indu-

strijska cesta 8, 6310 Izola, ki jo zastopa direktor Denis 
Bele (v nadaljevanju: Komunala Izola), na podlagi Pogod-
be o upravljanju parkirnih prostorov v lasti Občine Izola 
z dne 9. 11. 2017, Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem 
(Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo parkirnih prostorov v najem v lasti 

Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so po-

samezni parkirni prostori v garažni hiši, v kletni etaži 
Zdravstvenega doma Izola, na naslovu Oktobrske revo-
lucije 11, Izola, označenih s številkami od 3, 21, 33, 34, 
35, 36, 39,40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 
za določen čas, in sicer za obdobje 5 let.

Izhodiščna cena mesečne najemnine je:
– za fizične osebe 60,00 EUR/mesec + obratovalni 

stroški (brez DDV)
– za pravne osebe 70,00 EUR/mesec + obratovalni 

stroški (brez DDV).
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 

se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež 
v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec Prijava;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine 

Izola in Komunale Izola (Komunala Izola, Sektor za 
upravljanje z nepremičninami, bo verodostojnost izjave 
preveril v Finančno računovodski službi Komunale Izola 
neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

– za obstoječe najemnike ali uporabnike, ki imajo 
z Občino Izola ali Komunalo Izola sklenjeno najemno 
pogodbo za kateri koli prostor ali uporabljajo kateri koli 
prostor v lasti Občine Izola: potrdila o poravnanih obra-
tovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode, ko-
munalne storitve …);

– pravne osebe – potrdilo Finančne uprave Repu-
blike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni sta-
rejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– izjava, da prijavitelj ni povezana oseba s člani 

Komisije ali cenilcem po sedmem odstavku 51. člena 
ZSPDSLS-1;

– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanje-
nost z vsebino pogodbe);

– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za samostojne podjetnike in pravne osebe 

S.BON s podatki in kazalniki za leto 2016 ali 2017.
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2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega parkirnega pro-

stora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določe-

na na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca 
gradbene stroke oziroma izkustveno, skladno z določili 
Uredbe in Pravilnika.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Komunala Izola d.o.o., TRR SI56 1010 0002 9080 
595, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na 
katero se varščina nanaša, sklic 00 96000. Vplačana 
varščina se bo pri izbranem ponudniku – najemniku 
koristila za plačilo morebitnih neplačanih obratovalnih 
in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo vrnjena 
v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani 
najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne 
podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist 
Komunale Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega 
razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi 
stroški, se vplačana varščina najemniku vrne.

Najemnina za parkirni prostor se poravna do kon-
ca tekočega meseca po izstavitvi računa na namenski 
račun Komunale Izola. Plačilo najemnine v določenem 
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če naje-
mnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje 
pogodba za razdrto.

Vsi stroški obratovanja so breme najemnika. Zava-
rovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinku-
lirane v korist občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma ponudnikov so:

MERILA Možne 
točke

1. Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 
20 EUR= 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

Parkirni prostor se odda ponudniku z največjim 
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, 
kolikor je parkirnih prostorov. V primeru, da dva ali več 
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi 
opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola oziroma Komunale Izola neporavnane obveznosti, 
ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do 
vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti 

kot priporočeno pošiljko najpozneje do 15. 4. 2019 (da-
tum poštnega žiga) na naslov Komunala Izola d.o.o., 
Industrijska cesta 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti 
v času uradnih ur v tajništvo Komunale Izola, Industrij-
ska cesta 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici 

z oznako »javni razpis – ne odpiraj, ponudba za parkirni 
prostor pod številko 3, 21, 33, 34, 35, 36, 39,40, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, z navedbo parkirnega 
prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav ne-
odprte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premo-
ženja v najem.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 17. 4. 
2019 od 15.10 dalje, v sejni sobi Komunale Izola na na-
slovu Industrijska cesta 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo 
odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem 
so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahteva-
na dokazila.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija ne 
bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Komunala Izola, Sektor za upravljanje z nepre-

mičninami, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe 
o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. 
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najka-
sneje v roku pet delovnih dni po izdelavi prednostnega 
seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri oziroma 
po pravnomočnosti sklepov o izbiri. Če izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Komuna-
la Izola sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 5 let.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Komunala Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli:

– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje parkirnih 
prostorov in sklenitev pravnega posla, pri čemer se po-
nudnikom povrne varščina,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti 
ponudnike v osmih delovnih dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni stra-
ni Komunale Izola, www.komunala-izola.si/jom3/in-
dex.php/sl/. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času ura-
dnih ur dvignejo tudi na Komunali Izola, Sektorju za 
upravljanje z nepremičninami, Industrijska cesta 8, 6310 
Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zain-
teresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-34-950.

Komunala Izola d.o.o. – Komunala Isola s.r.l.
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Št. 101-1/2019-2(02004) Ob-1472/19
Upravna enota Ptuj v Evidenci hrambe statutov 

sindikatov sindikatu pod zaporedno številko 115: KSS 
PERGAM SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo 
Sindikat centra za socialno delo Ptuj, spremeni ime 
sindikata tako, da glasi: KSS Pergam, SINCE07, sindi-
kat centrov za socialno delo, CENTER ZA SOCIAL-
NO DELO SPODNJE PODRAVJE.

Kratica (skrajšano ime sindikata): SINCE07 CSD 
SPODNJE PODRAVJE.

Evidence sindikatov
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 Ob-1671/19
Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške novice, 

Celjan.
Izdajatelj: Novice, d. o. o., Škalska 7, Slovenske 

Konjice.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo 

Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1672/19
Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d. o. o., Zdraviliški trg 1, Rogaška 

Slatina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novi-

ce, d. o. o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1673/19
Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d. o. o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novi-

ce, d. o. o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-1689/19
Ime medija: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec.
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Me-

škova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Direktor: Andreja Ogriz, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Lju-

bljana.

Objave po Zakonu o medijih
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Amortizacije

N 161/2018 Os-1502/19
V nepravdnem postopku predlagateljice Jožice Plav-

čak, sta. Borštnikova 126, Maribor, zoper nasprotnega 
udeleženca KRS, kabelsko razdelilni sistem Tabor d.d., 
Kardeljeva 70, Maribor, zaradi amortizacije listin, in sicer 
je predlagateljica vložila predlog za amortizacijo naslednjih 
listin: 3 navadne imenske delnice – kosovne KRS Tabor 
d.d., ki glasijo na ime Jožica Plavčak, Borštnikova 126, 
Maribor, roj. 9. 2. 1951. Delnice so bile izdane 11. 11. 1992 
v Mariboru (reg. 11. 3. 1993, št. reg. vložka 10779800) 
z naslednjimi apoeni od A-0014246 do A-0014248.

Sodišče poziva vse morebitne upravičence iz zgoraj 
navedenih listin, da se sodišču priglasijo v roku 60 dni 
od objave tega oklica in v tem roku ugovarjajo zo-
per predlog za razveljavitev ter listine predložijo sodišču.

Če listine v roku 60 dni od objave tega oklica ne 
bodo predložene sodišču, bo sodišče listine razveljavilo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 2. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV D 211/2001 Os-1269/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici – 

vodji oddelka Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski zade-
vi po pok. Justini Tomšič, roj. Dolenc, hči Franca, rojena 
8. 4. 1909, umrla 20. 12. 2000, nazadnje stanujoča Stre-
liška ulica 37A, Ljubljana, državljanska Republike Slove-
nije, sklenilo, da se dedinji Lindi Jacobson (Jakobson) 
na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, 
odvetnico Branko Snoj, Linhartova cesta 13, Ljublja-
na, ker navedena dedinja živi v tujini oziroma je njeno 
prebivališče neznano, nima pooblaščenca v Republiki 
Sloveniji in se ji vročitev ni mogla opraviti.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano 
dedinjo zastopala od dneva postavitve pa vse do takrat, 
dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 216/2016 Os-1262/19
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-

pek po dne 10. 1. 1908 umrlem Birsa Mihaelu, rojenem 
8. 12. 1849, Kodrovi 70.

Objave sodišč

Kot dedinja I. dednega reda bi prišla v poštev tudi 
zapustnikova hčerka Matilda Birsa, ki je odšla v Ame-
riko oziroma njeni potomci, o katerih pa sodišče nima 
podatkov.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega 
oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča 
priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo za-
ključilo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2019

D 108/2017 Os-1268/19
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini sta pod opravilno 

številko D 108/2017 v teku zapuščinska postopka po 
pokojnih bratih, in sicer:

a.) po dne 14. 2. 1998 umrlem Škerjanc Valterju 
Petru, roj. 13. 2. 1928, otroku pok. Evgena Škerjanca 
in pok. Judite Marije Škerjanc, roj. Kovač, neznanega 
prebivališča;

b.) po dne 3. 11. 2005 umrlem Kovač Evgenu, roj. 
2. 11. 1935 v Trstu, krščenemu kot Eugenijo Enrico Ma-
ria Skerjanc, otroku pok. Evgena Škerjanca in pok. Judi-
te Marije Škerjanc, roj. Kovač, neznanega prebivališča.

Zapuščina obeh zapustnikov je brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 

Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 2. 2019

D 254/2018 Os-1267/19
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Ivan Cirnski, rojen 7. 6. 1952, 

EMŠO 0706952500406, nazadnje stanujoč Mala Dolina 
4, Jesenice na Dolenjskem, umrl 2. 9. 2018.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: 
D 254/2018.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
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ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 2. 2019

D 749/2017 Os-1197/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Nini Meklav, hčerki Vincenca, brez po-
klica, rojeni 3. 4. 1994, državljanki Republike Slovenije, 
samski, umrli 2. 10. 2017, nazadnje stanujoči Kosova 
ulica 3, Celje.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena 
Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, 
če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2019

D 876/2018 Os-1219/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Marici Širec, hčeri Henrika 
Vidoviča, rojeni 14. 11. 1925, Slovenki, vdovi, umrli 
20. 11. 2018, nazadnje stanujoči Pod gradom 3, Laško.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova in 
potomcev ni imela. Sodišču podatki drugih zakonitih 
dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje, niso znani.

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 Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2019

D 145/2018 Os-1252/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Nadi Šefman, rojeni Habe, hčer-
ki Antona, rojeni 4. 5. 1932, vdovi, nazadnje stanujoči 
Ulica Staneta Bokala 4, Jesenice, ki je umrla dne 10. 4. 
2018.

Ker dediči niso znani, sodišče na podlagi določila 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine po pokojni Nadi Šefman, 
naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega 

leta po objavi tega oklica. V zapuščino spadajo denarna 
sredstva pri NLB d.d. in ZPIZ RS.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 2. 2019

D 509/2016 Os-1163/19
Zapuščinska zadeva po pokojnem Božič Jožefu, 

roj. 20. 4. 1877, nazadnje stanujoč neznano, umrl 21. 4. 
1947, razglašen za mrtvega v N 64/2015.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 1. 2019

D 320/2016 Os-1560/19
Zapuščinska zadeva; po pok. Antoniji Miklavčič, hčeri 

Josipa, poročeni Rožac, z zadnjim znanim prebivališčem 
Rakitovec 3, Podgorje, ki je bila razglašena za mrtvo 
s sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. N 41/2015 z dne 
13. 5. 2016 in določenim datumom smrti 20. 9. 1988.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2019

IV D 2401/2018 Os-1556/19
V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Sperlin-

gu, rojenem 11. 1. 1923, umrlem 14. 7. 2018, nazadnje 
stanujočem na naslovu Scopolijeva ulica 19, Ljubljana, 
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče od-
redilo izdajo oklica.

Zapustnik je dne 11. 11. 1993 napravil lastnoročno 
oporoko, s katero je z vsem svojim premoženjem opo-
ročno razpolagal v korist Barbre Gerden.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec in brez potomcev. 
Bil je edini potomec svojih staršev, ki so umrli pred njim.

Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, 
katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz 
tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča 
ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2019
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D 107/2018 Os-1225/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Vončina Vanji, sin Karla, roj. 12. 1. 1951, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Grčna 83, Nova Gorica, 
ki je umrl 16. 1. 2018.

Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi zap. 
vdova Zoila Rosa Ospina Acevedo, roj. 21. 7. 1977, brez 
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, katere prebivališče 
sodišču ni znano.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva Zoilo Roso Ospina Acevedo, da se priglasi 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, si-
cer bo sodišče po preteku enoletnega roka opravilo zap. 
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zap. 
vdovi in odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s ka-
terimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2019

D 566/2016 Os-1561/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-
dajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 11. 4. 1955 
umrlem Stepančič Janezu, pok. Ivana, roj. 10. 6. 1872, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Temnica 36, Kostanje-
vica na Krasu.

Kot zakoniti dedinji po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi Vojnik Angela in Stepančič Milka, katerih prebivališče 
ni znano oziroma njuni potomci, ki sodišču niso znani. Kot 
zakonita dediča bi za dedovanje prišla v poštev tudi Der-
man Angel, roj. 9. 10. 1962 in Derman Mariela, roj. 27. 2. 
1968, katerih prebivališče sodišču tudi ni znano.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu 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, Derman Angelu in Der-
man Marieli pa postavilo skrbnika in odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo, v skladu 
z določbami Zakona o dedovanju in predlogi skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2019

D 258/2017 Os-1457/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Ivanu Deželanu, rojenem 4. 3. 1947, 
umrlem 5. 5. 2017, zadnje stalno bivališče Boršt pri Dvo-
ru 92, Dvor, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Ivanu De-
želanu, da v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku 6-mesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo (9. člen Zakona 
o dedovanju), če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 2. 2019

D 25/2018 Os-1310/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jolandi Maglica, hčerki Antona, neznanega datuma rojstva, 
nazadnje stanujoči Golac 35, 6243 Obrov, sedaj neznane-
ga bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo na podlagi skle-
pa naslovnega sodišča, opr. št. N 7/2017 in se je kot datum 
njene smrti določil 28. 8. 2010, v zemljiški knjigi je vpisana 
kot Jolanda Maglica, pok. Antona, Golac 35, 6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni 
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo 
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 24/2018 Os-1311/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ivanu Maglici, sinu Urbana, roj. 14. 9. 1904, Golac 35, 
6243 Obrov, sedaj neznanega bivališča, ki je bil razglašen 
za mrtvega na podlagi sklepa naslovnega sodišča, opr. št. 
N 6/2017 in se je kot datum njegove smrti določil 15. 9. 
1979, v zemljiški knjigi je vpisan kot Ivan Maglica, pok. 
Urbana, Golac 35, 6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni 
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo 
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 23/2018 Os-1312/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Frančiški Maglica, hčerki Antona, roj. 16. 12. 1923, 
Golac 35, 6243 Obrov, z zadnjim znanim bivališčem v Av-
straliji, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena 
za mrtvo na podlagi sklepa naslovnega sodišča, opr. št. 
N 5/2017 in se je kot datum njene smrti določil 17. 12. 
1993, v zemljiški knjigi je vpisana kot Frančiška Maglica, 
roj. Maglica, Golac 35, 6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni 
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo 
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 22/2018 Os-1313/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Ani Maglica, hčerki Antona, roj. 25. 7. 1934, Golac 35, 
6243 Obrov, z zadnjim znanim bivališčem v Avstraliji, se-
daj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo na 
podlagi sklepa naslovnega sodišča, opr. št. N 4/2017 in 
se je kot datum njene smrti določil 26. 7. 2004, v zemljiški 
knjigi je vpisana kot Ana Maglica, pok. Antona, Golac 35, 
6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se 
v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni 
deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo 
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sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 151/2018 Os-1564/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Antonu Štolfi, sinu pokojnega Antona, Salež 9, Italija, ki je 
bil razglašen za mrtvega s sklepom tukajšnjega sodišča 
z dne 7. novembra 2017, opr. št. N 73/2016 in se je kot 
datum njegove smrti določil 5. 2. 1930.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2019

D 186/1961 Os-1642/19
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po 

pok. Ivani Ščuka, roj. Merkuža, roj. 30. 10. 1886, stalno 
stanujoča na naslovu Tomačevica 25 (stara h. št. 27), 
p. Komen, ki je umrla dne 11. 7. 1961.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po 
zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem pozi-
va vse morebitne dediče, še posebej dediče po pokojni 
zapustnikovi hčerki Kobau Rozini, roj. 1904, Water st. 29, 
Cabramatta N.S.W., Avstralija, da se v roku enega leta od 
objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče 
nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 3. 2019

D 161/2017 Os-1253/19
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Dizdarević Tomu, rojenem 21. 12. 1957, nazadnje 
stalno stanujočem Žibernik 29, Rogaška Slatina, umrlem 
dne 7. 5. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 31. 8. 2018 sklenilo:

Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico 
do dediščine po pokojnem Dizdarević Tomu, naj se pri-
glasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Dizdarević Tomu, se po pravnomočnosti tega sklepa ob-
javi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Dizdarević Tomu se postavi Veronika Kitak Jug, 
delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 31. 8. 2018

Oklici pogrešanih

N 23/2018 Os-1239/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni posto-

pek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo v Ljubljani, za razglasitev pogreša-
ne Požar Friderike, tudi Bazzar Friderike, hčerke Poje 
Jakoba in Ane, roj. 9. 4. 1906 v Dragi, nazadnje stanu-
joče v ZDA, za mrtvo.

Pogrešana se poziva, da naj se v roku treh mese-
cev po objavi oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski 
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega so-
dišča 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 10. 1. 2019

N 24/2018 Os-1637/19
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

na predlog Aleša Korez, Kamna gorca 8, Podplat, uve-
den nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane 
Ane Veber, roj. Tadina, roj. 22. 7. 1860, nazadnje stanu-
joče Podplat 11, Podplat, ki jo zastopa skrbnik za pose-
ben primer Center za socialno delo Celje, Enota Šmarje 
pri Jelšah, za mrtvo.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku (ZNP), sodišče poziva pogrešano, oziroma vse, ki kaj 
vedo o njenem življenju, da to v roku treh mesece po 
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po 
poteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 2. 2019

N 11/2019 Os-1504/19
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Marije Kuščer, Pri malnih 67, 
Kobarid, ki jo zastopa David Rozman iz Breginja, za-
radi razglasitve pogrešanega Mihaela Lavrenčiča za 
mrtvega.

Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 21. 9. 
1892 v Logjeh 32, materi Mariji Lavrenčič, roj. Rosič in 
očetu Primožu Lavrenčiču. Dne 23. 8. 1928 se je v Bre-
ginju poročil z Marijo Čušin. Imenovani je bil v zemljiško 
knjigo, kot lastnik nepremičnin v k.o. Logje, vknjižen na 
podlagi kupne pogodbe, sklenjene leta 1922. Po znanih 
podatkih je do 2. svetovne vojne živel v Logjeh, potem 
pa se je za njim izgubila vsaka sled.

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 26. 2. 2019
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Zavarovalne police preklicujejo
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Preklici

9701042544155, 9701042544350, 9701042544554, 
9701042546255, 9701042546654, 9701042546840, 
9701042547251, 9701042547456, 9701042548240, 
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4161625, 4161628, 4161642, 4161683, 4161684, 
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4258930, 4259501, 4260817, 4260822, 4260833, 
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200417749, 200417750, 200417781, 200417782, 
200417783, 200417784, 200417785, 200417786, 
200417788, 200417789, 200417792, 200417793, 
200417794, 200417795, 200483279, 200501013, 
200599605, 200601448, 200601449, 200602433, 
200602462, 200602483, 200602484, 200602485, 
200602486, 200647010, 200647029, 200647056, 
200647057, 200647482, 200651784, 200653032, 
200659779, 200659780, 200659943, 200659945, 
200659946, 200659955, 200659956, 200659957, 
200661011, 200661012, 200661015, 200661021, 
200661022, 200661034, 200661035, 200976061, 
200976062, 201020009, 210100460, 210100473, 
210100480, 210915760, 210915825, 210919618, 
210919669, 210919677, 210919812, 210919960, 
210919995, 210920241, 21092396, 21099686, 21099984, 
21099985, 21100544, 21101552, 21101553, 21101583, 
21101633, 21101634, 21101635, 21166937, 21166938, 
21467575, 21467576, 21467577, 21469626, 21516960, 
21597841, 21600235, 21600267, 21600268, 21600444, 
21600445, 21600447, 21600731, 21600734, 21600735, 
21669033, 21669047, 21679995, 21686134, 21686135, 
21686136, 21686146, 21686147, 21686155, 21686300, 
21686313, 21686315, 21686316, 21686317, 21705347, 
21706268, 21706270, 21706271, 21720948, 21720950, 
21720951, 21720952, 21720953, 21720954, 21720958, 
21720981, 21773490, 21773541, 21773542, 21773553, 
21773582; Wiener Städtische zavarovalnica d.d.: 
110000205646, 111000000690, 120000008518, 
120000008839, 120000203520, 120000203521, 
120000203522, 120000291307, 120000291308, 
210000301202, 210000301218, 210000301219, 
210000301672, 210000304118, 220000006433, 
220000301056, 220000301665, 220000301670, 
220000304849, 220000304850, 220000304955, 
230000000449, 23000000450, 2300005000005, 
300000201133, 300000201204, 300000201223, 
300000201224, 300000201225, 300000201226, 
300000201484, 300000201508, 300000201809, 
300000201810, 300000201834, 300000201835, 
110000213563, 110000213570, 110000213687, 
110000214446, 110000323874, 110000327362, 
110000327380, 110000327384, 110000327385, 
110000327724, 110000327735, 120000332710, 
120000332723, 210000005318, 210000005319, 
210000301671, 210000304092, 210000304126, 
210000304146, 210000304153, 210000304154, 
210000304162, 210000304172, 210000304175, 
220000303929, 220000304789, 220000304905, 
220000304937, 220000304946, 220000304979, 
220000304984, 230000000468, 230000000996, 
230000004247, 230000004248, 230000004259, 

230000004317, 230000004566, 300000201203, 
300000201496, 300000201500, 300000201506, 
300000201530, 300000201823, 300000201825; Zavaro-
valnica Sava d.d.: 11548, 11549, 11550, 0033115, 
0033117, 0033119, 0033120, 0033123, 0034602, 
0034603, 0034606, 0034607, 0034608, 0034609, 
0034610, 0034611, 0034612, 0034613, 0034615, 
0034616, 0034617, 0034619, 0034620, 0034623, 
0036852, 0061371, 0092511, 0092529, 0092668, 
0092677, 0092811, 0092868, 0093016, 100048, 100049, 
100050, 100070, 100084, 100085, 100182, 100247, 
100248, 100284, 100308, 100311, 100331, 100337, 
100346, 100362, 100363, 100374, 100375, 100376, 
100377, 100380, 100445, 100475, 100485, 100491, 
100536, 100559, 100659, 100660, 130002, 130003, 
130048, 130049, 130050, 130051, 130052, 130053, 
130077, 130081, 130082, 130102, 130103, 130106, 
130116, 130121, 130122, 130123, 130124, 130125, 
130147, 140049, 140050, 140073, 140082, 140092, 
140093, 140094, 140105, 140106, 140107, 140108, 
140109, 140116, 140118, 140119, 30188, 40056, 5277630, 
5277635, 5277636, 5277637, 5277638, 5277639, 
5277640, 5277643, 5277646, 5277649, 5284135, 
5284150, 5570021523, 5570027327, 5570027341, 
5570029417, 5570029418, 5570029424, 5570030011, 
5570031005, 5570031030, 5570031114, 5570031126, 
5570031132, 5570031133, 5570032606, 5570032614, 
5570032622, 5570032644, 5570032657, 5570032678, 
5570032687, 5570032695, 5570034106, 5570034107, 
5570034109, 5570034110, 5570034111, 5570034112, 
5570034120, 5570034121, 5570034122, 5570034124, 
5570034125, 5570034130, 5570034139, 5570034144, 
5570034149, 5570034153, 5570034155, 5570034157, 
5570034162, 5570034178, 5570034185, 5570034186, 
5570034187, 5570034194, 5570034195, 6404501, 
6404502, 6422479, 6422480, 6422488, 6422494, 
6422495, 6426201, 6426202, 6505200, 6509218, 
6509219, 6509235, 6509236, 6509237, 6509238, 
6509239, 6526405, 6605988, 7895428, 7896504, 
7896512, 7896528, 7896573, 7900264, 7900278, 
7900280, 7900315, 7900316, 8496764, 8496778, 
8496780, 8709851, 8729840, 8729844, 0092575, 
0092576, 0092577, 0092661, 100447, 100448, 100449, 
100450, 130148, 130149, 130154, 140048, 5284139, 
5284140, 5284148, 5284149, 5570034113, 5570034115, 
5570034116, 5570034119, 6426203, 6500516, 6505171, 
6505172, 9185243257055; Zavarovalnica Triglav d.d.: 
235014, 235018, 3050091879, 3050091880, 3131123807, 
350197, 3131123808, 3131123830, 3131130597, 
3131130600, 3131134351, 350198, 3131134352, 
3133069489, 3133078543, 3133078544, 3133094751, 
350200, 3133094754, 3133094772, 3133094785, 
3133094786, 3133094790, 3133094795, 3136075027, 
3136086423, 3136086424, 3136086430, 3136086439, 
3137071959, 3138116136, 3138119248, 3138119819, 
3138119820, 3138128629, 3138128630, 3138128633, 
3138128634. Ob-1685/19

Drugo preklicujejo

AFRIM GASHI S.P., Ulica bratov Greifov 17, Ma-
ribor, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/289, izdano na ime Selmani Izjah, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnx-340298

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, potrdilo za voznika, št. 0137000/
RB44-2-4288/2015, izdano na ime Đorđević Bogoslav, 
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veljavnost od 11. 11. 2015 do 7. 4. 2020, izdajatelj Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-340303

Bračko Blaž, Kajuhova 8, Slovenske Konjice, di-
jaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. E0513456. 
gnw-340299

Bukovec Tamara, Eve Lovše 18, Maribor, licenco 
nepremičninskega posrednika, št. 01397. gnt-340302

C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Čr-
nomelj, potrdilo za voznika, št. O5012272, izdano na 
ime Todorović Vaso, veljavnost od 12. 9. 2017 do 15. 5. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnj-340312

C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Čr-
nomelj, potrdilo za voznika, št. O5006178, izdano na 
ime Radić Vladimir, veljavnost od 17. 10. 2014 do 30. 6. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gni-340313

C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Čr-
nomelj, potrdilo za voznika, št. O5005130, izdano na 
ime Pejić Siniša, veljavnost od 12. 3. 2014 do 4. 8. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh-340314

C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Čr-
nomelj, potrdilo za voznika, št. O5005134, izdano na 
ime Maljenović Todor, veljavnost od 12. 3. 2014 do 4. 1. 
2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gng-340315

C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Čr-
nomelj, potrdilo za voznika, št. 013204/SŠD15-3-
1303/2014, izdano na ime Bilić Željko, veljavnost od 
12. 3. 2014 do 12. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnf-340316

Grošelj Jaka, Grad 73, Cerklje na Gorenjskem, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500018362002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnr-340304

Ivanetič Jakob, Viška cesta 22, Ljubljana, licen-
co PART-66 B1, za vzdrževanje letal, št. 0002921. 
gne-340317

KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska ce-
sta 2, Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500028667001, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Marko Likar. gni-340292

LEBEN TRANSPORT d.o.o., Bizoviška cesta 
2J, Ljubljana-Dobrunje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054237000, izdal Cetis Celje d.d., izdano 
na ime Ednan Okugić. gnq-340309

LEROMIK TRANSPORT d.o.o., Gozd 4A, Col, iz-
vod licence, št. 013224/001, za vozilo Iveco Stralis, reg. 
št. GO 76-61E, veljavnost do 25. 3. 2019. gnb-340295

LEROMIK TRANSPORT d.o.o., Gozd 4A, Col, iz-
vod licence, št. 013423/001, za vozilo Peugeot, reg. 
št. GO CL-471, veljavnost do 25. 3. 2019. gnz-340296

NOMAGO d.o.o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. G009793/00675/031, za vozilo Merce-
des-Benz, reg. št. LJ 505-TI, veljavnost do 12. 9. 2022. 
gnq-340305

PIRNAT d.o.o., Malo Trebeljevo 33, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 2070500007756000, izdal 
Cetis Celje d.d. gny-340297

PLAMEN d.o.o., Pameče 181, Slovenj Gradec, iz-
vod licence, št. G007269/00394/001. gnn-340308

PTK-CO d.o.o., Litijska cesta 143, Ljubljana, iz-
vod licence, št. GE006762/02439/004, za vozilo reg. 
št. LJ NE-192. gnu-340301

San-Jam prevozi d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljubljana, izvod licence, št. G009338/07953/012, veljav-
nost do 27. 12. 2022. gnd-340318

Smolnikar Uroš, Zoisova ul. 32, Domžale, licen-
co za nepremičninskega posrednika, št. 0115901164. 
gnv-340300

Šemrl Miha, Predgriže 9, Črni vrh nad Idrijo, štu-
dentsko izkaznico, št. 63080298, izdala Univerza v Lju-
bljani. gnl-340310

TITAN COMMERC d.o.o., Zagorica pri Ve-
likem Gabru 5, Veliki Gaber, taksi nalepko, 
št. G009386/07961/002, za vozilo reg. št. LJIE-615. 
gnf-340291

TRANSMISION d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 31, 
Ljutomer, izvod licence, št. GE007978/04511/046, za 
vozilo Volvo FH/42 T6-38-H, reg. št. MS KF-111, veljav-
nost do 13. 4. 2021. gno-340307

VUKMINO INT d.o.o., Dunajska cesta 136, Ljublja-
na, osnovno licenco, št. GE009432/07967. gnp-340306

Zakelšek Miran, Pernovo 23a, Žalec, potrdilo o 
opravljenem strokovnem izpitu, št. 1369-1384/95, izda-
jatelj Gospodarska zbornica Slovenije, leto izdaje 1995. 
gnc-340294

Znidarčič Jaša, Vojkova cesta 8, Solkan, dijaško 
izkaznico, izdala Srenja šola Veno Pilon Ajdovščina, 
št. 0006135940. gnk-340311

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. 
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad ni-list.si – 
e-pošta: info@uradni-list.si
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