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Javni razpisi
Št. 3310-43/2018/4

Ob-2118/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo
11. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019,
namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev
na podnebne spremembe
1. V 11. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 7/19; v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki
o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa
vlog in zaprtje javnega razpisa:« datum »29. maja 2019«
nadomesti z datumom »30. julija 2019«.
2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4102-3/2018

Ob-2102/19
Popravek

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
objavlja popravek javnega razpisa za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in
2020, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/18 dne
13. 7. 2018 (št. objave: Ob-2530/18):
Besedilo javnega razpisa se spremeni na način, da:
1. Poglavje 1. »Neposredni uporabnik« se naslov
spremeni tako, da se sedaj glasi: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
2. Poglavje 11. »Naslov, kamor se predloži vloge«
se naslov spremeni tako, da se sedaj glasi: Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
3. Poglavje 14. »Morebitne druge informacije« prva
alineja se naslov premeni tako, da se sedaj glasi: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
4. V ostalem besedilu ostaja javni razpis nespremenjen in v veljavi.
V skladu s tem popravkom se spremeni tudi razpisna dokumentacija in pripadajoči obrazci.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 6036-26/2019/4

Ob-2106/19

Za izvrševanje 47. in 48. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) ter v skladu
s 50. členom 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),
29. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17
in 13/18 – ZJF-H in 83/18), 216. in 229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo)
javni razpis
za financiranje podpornih dejavnosti
v izobraževanju odraslih v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov
(v nadaljevanju: programi), ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu
RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Register
zunanjih izvajalcev) in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom
na starejših odraslih.
1.1 Programi
Financira se izvedba usposabljanja organizatorjev
izobraževanja odraslih in izobraževalcev za izvajanje
programov za naslednje ciljne skupine:
a. za brezposelne osebe, ki so mlajše od 30 let in
b. za ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (starejši od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki
socialne pomoči).
Programi se izvedejo od datuma podpisa sklepa
o izboru prejemnikov sredstev do 31. 10. 2019.
Programi pod točkama 1.a in 1.b morajo obsegati
naslednje vsebine:
– teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi
skupinami,
– predstavitev značilnosti ciljne skupine (sociološki
in antropološki vidik),
– izvedbeno načrtovanje na ravni skupine in posameznika,
– tehnike prepoznavanja izobraževalnih in drugih
potreb ciljne skupine,
– izbira in uporaba metod, tehnik in didaktičnih pristopov,
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– spremljanje napredovanja in popis pridobljenih
kompetenc in
– spodbujanje timskega dela, samostojnega učenja ipd.
Program traja 30 ur, vsebino programa izvajalec
prilagodi predznanju in potrebam udeležencev.
V posamezno izvedbo programa mora biti vključenih najmanj deset udeležencev.
Program iz predmeta tega javnega razpisa mora
obsegati naslednje elemente:
1. ime programa,
2. ciljno skupino,
3. cilje programa,
4. vsebino programa,
5. trajanje usposabljanja,
6. načine preverjanja znanja,
7. pogoje za napredovanje in dokončanje usposabljanja,
8. organizacijo usposabljanja (oblike, metode dela
idr.),
9. znanje izvajalcev programa,
10. kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom in
11. spremljanje.
Udeleženci, ki uspešno zaključijo usposabljanje po
programu iz predmeta tega javnega razpisa, prejmejo
od izvajalca programa potrdilo o usposabljanju in prilogo
s popisom pridobljenih kompetenc po programu.
Udeleženec program uspešno zaključi, če je na
usposabljanju prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.
Udeleženec se lahko udeleži več programov.
Prijavitelj vlogi na ta javni razpis priloži en program.
Programe, ki jih bo pripravil kasneje, priloži k poročilu
o izvedbi.
1. 2 Promocijske aktivnosti
Financira se izvedba naslednjih oblik promocijskih
aktivnosti na nacionalni oziroma regionalni ravni:
a) predstavitev izobraževalne ponudbe na sejmih
ali drugih informativnih dogodkih,
b) motivacijske delavnice za večje vključevanje v izobraževanje,
c) okrogle mize, ki uresničujejo cilje iz strategije
dolgožive družbe in
d) predstavitve oziroma seznanjanje s primeri dobrih praks.
Promocijske aktivnosti se izvedejo od datuma podpisa sklepa o izboru prejemnikov sredstev do 31. 10.
2019.
Promocijske aktivnosti iz predmeta tega javnega
razpisa morajo obsegati naslednje elemente:
1. obliko promocijske aktivnosti,
2. ime promocijske aktivnosti,
3. ciljno skupino,
4. cilje promocijske aktivnosti,
5. vsebino promocijske aktivnosti,
6. trajanje,
7. organizacijo izvedbe in
8. spremljanje.
Prijavitelj vlogi na ta javni razpis priloži načrt ene
promocijske aktivnosti. Načrte ostalih izvedenih prijavljenih aktivnosti priloži k poročilu o izvedbi.
Prijavitelj lahko v okviru enega dogodka izvede več
oblik promocijske aktivnosti. Prijavitelj lahko isto promocijsko aktivnost izvede največ dvakrat.
Prijavitelj se lahko na ta javni razpis prijavi le z enim
od naslednjih sklopov.
A. Prijaviti mora štiri izvedbe programov iz točke 1.1 predmeta tega javnega razpisa (od tega najmanj
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eno za brezposelne osebe mlajše od 30 let in najmanj
eno za ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (starejši
od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano
največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki socialne pomoči) in štiri izvedbe promocijskih aktivnosti iz
točke 1.2 predmeta tega javnega razpisa.
Izbranih bo 5 prijaviteljev, ki bodo dosegli največ
točk po merilih za izbor pod točko 4.1 tega javnega
razpisa.
B. Prijaviti mora štiri izvedbe programov iz točke 1.1 predmeta tega javnega razpisa (od tega najmanj
eno za brezposelne osebe mlajše od 30 let in najmanj
eno za ranljive ciljne skupine brezposelnih oseb (starejši
od 50 let ali dolgotrajno brezposelni ali imajo dokončano
največ osnovnošolsko izobrazbo ali so prejemniki socialne pomoči).
Izbranih bo 5 prijaviteljev po merilih za izbor pod
točko 4.2 tega javnega razpisa.
C. Prijaviti mora štiri izvedbe izmed oblik promocijskih aktivnosti iz točke 1.2 predmeta tega javnega
razpisa, pri čemer isto promocijsko aktivnost izvede
največ dvakrat.
Izbranih bo 10 prijaviteljev po merilih za izbor pod
točko 4.3 tega javnega razpisa.
Prijavitelji, ki v prijavi ne bodo upoštevali pogojev
iz te točke javnega razpisa, bodo izločeni iz nadaljnjega
postopka izbora.
V obdobju izvajanja tega javnega razpisa se bo
financiralo okvirno 40 izvedb programov, v katere bo
vključenih okvirno 500 udeležencev usposabljanja in
okvirno 50 izvedb promocijskih aktivnosti.
2. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Najvišja okvirna višina razpoložljivih sredstev je
243.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto 2019, znotraj ukrepa
3311-11-0084 Izobraževanje zaposlenih – izvajalci, na
proračunski postavki 578010 – Izobraževanje brezposelnih, konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode) ter
znotraj ukrepa 3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na proračunski postavki 722910
– Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 4120
(tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči transferi v javne zavode), konto 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb)
in konto 4130 (tekoči transferi občinam).
Končno število financiranih izvajalcev je odvisno od
števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in bodo po merilih ocenjevanja dosegli ustrezno število točk.
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Za posamezno izvedbo programa največ
2.700,00 EUR.
2. Za posamezno izvedbo promocijske aktivnosti
največ 2.700,00 EUR.
V upravičene stroške so vključene vse dajatve.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za prijavitelje je pomembno, da izpolnjujejo pogoje,
ki so določeni s tem javnim razpisom.
Na ta javni razpis se za izvajanje programov in/ali
promocijskih aktivnosti lahko prijavijo:
– na sklop A in B iz točke 1: javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje
odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, srednje šole, zasebne organizacije,
ki so registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti
pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvajajo svojo
dejavnost na območju Republike Slovenije. Prijavitelji
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morajo biti na dan objave tega javnega razpisa vpisani
v Register zunanjih izvajalcev.
– na sklop C iz točke 1: javni zavodi za izobraževanje odraslih, organizacijske enote za izobraževanje odraslih v okviru drugih javnih zavodov, ki jih je ustanovila
lokalna skupnost, srednje šole, zasebne organizacije,
društva in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje
izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem
sodišču in izvajajo svojo dejavnost na območju Republike Slovenije ali imajo dejavnost izobraževanja odraslih
opredeljeno v svojem temeljnem aktu. Prijavijo se lahko
tudi skupnosti javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava, ki delujejo tudi na področju izobraževanja odraslih, združenja
srednjih šol in organizacije, ki imajo v svojem ustanovitvenem aktu opredeljeno tudi izobraževanje odraslih
oziroma zveze teh organizacij.
Prijavitelji, ki pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu ne bodo izpolnjevali, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora.
Prijavitelj mora v vlogi oddati:
1. Obrazec 1: Prijavni obrazec.
2. Obrazec 2 A: Načrt izvedbe s prilogama ali
Obrazec 2 B: Načrt izvedbe s prilogo ali
Obrazec 2 C: Načrt izvedbe s prilogo
3. Fotokopijo izpisa iz Ajpes-a, iz katere je razvidno,
da imajo opredeljeno izobraževalno dejavnost za izvajanje dejavnosti izobraževanje odraslih ali Akt o ustanovitvi na dan objave tega javnega razpisa.
4. Prilogo 1: Vzorec pogodbe. Rubrik v vzorcu pogodbe ne izpolnjujte. Pogodbo na vsaki strani parafirajte
in jo priložite prijavi.
Vpisani v Register zunanjih izvajalcev preveri ministrstvo.
Prijavitelj mora celotno dokumentacijo priložiti tudi
na elektronskem mediju (USB ključek ali CD). V primeru
neskladnosti podatkov, se upošteva pisna oblika dokumentov. Elektronski medij se v primeru poziva k dopolnitvi vloge uskladi s pisno obliko.
4. Merila za izbor programov in/ali promocijskih aktivnosti na javnem razpisu
4.1 Prijavitelje, ki so se prijavili na sklop A (programi in promocijske aktivnosti), se ocenjuje po naslednjih
merilih:
1. Kakovost programa
2. Kakovost promocijske aktivnosti
3. Izkušnje prijavitelja pri izvajanju neformalnih izobraževalnih programov za odrasle
4. Izkušnje prijavitelja pri izvajanju promocijskih aktivnosti za odrasle
5. Načrt izvedbe projekta
4.2 Prijavitelje, ki so se prijavili na sklop B (programi), se točkuje po naslednjih merilih:
1. Kakovost programa
2. Izkušnje prijavitelja pri izvajanju neformalnih izobraževalnih programov za odrasle
3. Načrt izvedbe projekta
4.3 Prijavitelje, ki so se prijavili na sklop C (promocijske aktivnosti), se točkuje po naslednjih merilih:
1. Kakovost promocijske aktivnosti
2. Izkušnje prijavitelja pri izvajanju promocijskih aktivnosti za odrasle
3. Načrt izvedbe projekta
5. Način in rok priprave na javni razpis
Prijavitelj lahko odda samo eno vlogo. Vlogo z vso
zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16,
1000 Ljubljana, najkasneje do 24. 5. 2019. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na dan izteka roka za od-
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dajo označena s poštnim žigom in poslana priporočeno
ali oddana na dan izteka roka do 12. ure v vložišče
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vlogo
oddajte v zaprti ovojnici z označenim nazivom in točnim
naslovom prijavitelja ter vidno oznako Ne odpiraj »Javni
razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v 2019« in »Prijava«. Priporočamo,
da uporabite vzorec za označitev ovojnice iz razpisne
dokumentacije (priloga 2).
Vloge, ki bodo oddane po izteku predpisanega roka
ali ne bodo imele predpisanih oznak, bodo pred odpiranjem izločene iz nadaljnjega postopka in s sklepom
zavržene. S sklepom bodo zavržene tudi vse vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali po pozivu
za formalno dopolnitev pravočasno ter ustrezno dopolnjene. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev in tistega dela vloge, ki se veže na
vsebino.
6. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo
o izboru obveščeni pisno v 45 dneh po preteku roka za
prijavo, najkasneje do 8. 7. 2019.
7. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni
strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
Dodatne
informacije glede javnega razpisa dobite pri Mateji Peterca na
tel. 01/400-54-53, vsak delovni dan od 10. do 11. ure ali
po elektronski pošti mateja.peterca@gov.si, do 22. 5.
2019.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5442-8/2018/10

Ob-2117/19

Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013; v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU;
– Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193
z dne 30. 7. 2018, str. 1);
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
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podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016);
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
– 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);
– Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto
2019 (Uradni list RS, št. 19/19);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 (različica 3.0 z dne 15. 2. 2018,
z vsemi spremembami);
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 (različica 3.2 z dne 6. 12. 2017,
v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020) in
– Odločitve o podpori št. 8-3/1/MDDSZ/0 za »Javni razpis za komunikacijsko kampanjo za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem
mestu« (št. dokumenta: 3032-128/2018/13), ki jo je
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne
29. 4. 2019.
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projekta komunikacijske
kampanje za zmanjševanje/odpravljanje
medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje
medgeneracijskega sodelovanja na delovnem
mestu
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne
osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno
in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih
v ukrepe«. Na javnem razpisu bo izbrana operacija, operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt
izbranega prijavitelja.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega
projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja
generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacij-
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ska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja
medgeneracijskih stereotipov.
Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih
aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:
– priprava komunikacijske kampanje,
– izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih
vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim,
– izvedba promocijske aktivnosti, v okviru katere
bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo
sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre
prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,
– evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
– upravljanje projekta.
3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa oziroma podprtega projekta je s celostno komunikacijsko kampanjo:
– odpravljati/zmanjševati stereotipe o posameznih
generacijah delavcev, še zlasti stereotipe o starejših
delavcih, ki so močno zakoreninjeni v slovenskem delovnem okolju;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost
o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu;
– ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost
o pomembnosti vseživljenjskega učenja, še zlasti zagotavljanja usposabljanja za starejše delavce in obratnega
mentorstva1;
– zvišati delež starejših zaposlenih in delavcev začetnikov,
– spodbujati starejše delavce k podaljševanju delovne aktivnosti in delodajalce k zaposlovanju starejših
delavcev in delavcev začetnikov.
4 Cilji in ciljne skupine javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 oziroma
s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne
sile« oziroma 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo
staranje« so v okviru javnega razpisa predvideni spodaj
navedeni ključni cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilj in rezultati
Ključni cilj javnega razpisa je večja ozaveščenost
delodajalcev in zaposlenih o pomenu medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, ki bo posledično vplivala na večjo pripravljenost delavcev, starejših
od 45 let, da bi delali dlje ob hkratnem zagotavljanju
kakovosti delovnih mest ter posredno prispevala k specifičnemu cilju OP EKP 2014-2020 »boljši pogoji in večja pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na
delovnih mestih«.
1
»Mentorstvo je načrtna pot, proces vodenja, svetovanja, vzajemni dinamičen in diadni odnos med mentorjem in
posameznikom. Gre za usmerjanje posameznika z nasveti
in pojasnili, v katerem ga mentor vodi, vzgaja, izobražuje, mu svetuje in razvija vedoželjnost ter ga vodi po poti
do zastavljenih ciljev.« (Vir: Govekar-Okoliš in Kranjčec,
2016, Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih
organizacijah. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske
fakultete, str. 46). Obratno mentorstvo nudi možnost mladim, manj izkušenim posameznikom, da prevzamejo vlogo
mentorjev in delijo svoje znanje o določeni temi s starejšim in bolj izkušenim strokovnjakom. Obratno mentorstvo
privede do okrepljenega medsebojnega razumevanja in
sodelovanja ter boljšega občutka samoupravljanja, vodenja
in funkcionalnega znanja za mlade mentorje (Vir: https://euromentor.eu/sl/mentoring-sl/terminology-sl/ pridobljeno dne
7. 9. 2018).
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Rezultat javnega razpisa je izvedba široke komunikacijske kampanje, ki bo vključila celotno družbo in bo
imela po eni strani vpliv na ozaveščenost celotne družbe, po drugi strani pa bo konkretno naslavljala promocijo
aktivnega in zdravega staranja ter tako posredno vplivala na kazalnik OP EKP 2014-2020 »višji delež vključenih
starejših, ki so pripravljeni delati dlje«.
Za doseganje pričakovanega rezultata javnega razpisa morajo biti v času izvajanja projekta doseženi spodaj navedeni kazalniki:

Medijski oglasi

Kazalniki Učinka
Št. pripravljenih tiskanih oglasov: 4

Št. pripravljenih spletnih oglasov: 10
Št. pripravljenih TV spotov: 2
Izobraževanja za Št. izdelanih scenarijev in video vsebin za
ciljne skupine
izobraževalne dogodke: 3

Druge
promocijske
aktivnosti

Kazalniki Rezultata
Št. objav medijskih objav v dnevnikih in
mesečnih revijah: 40
Št. brezplačnih medijskih objav: 80
Št. medijskih objav: 10 mio
Št. zakupljenih medijskih objav: 600
Št. izvedenih predstav za osnovnošolce: 100
(število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo
ogledalo, je 8.000 osnovnošolcev)
Št. izvedenih predstav za dijake: 80
(število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo
ogledalo, je 7.000 dijakov)
Št. izvedenih predstav za odrasle: 100
(število vključenih oseb, ki naj bi si predstavo
ogledalo, je 5.000 odraslih)

Št. okroglih miz: 5
Št. radijskih oddaj: 50
Št. intervjujev: 10
Št. podjetij vključenih v pridobivanje priznanj
za dobre prakse s področja spodbujanja
medgeneracijskega sodelovanja: 50

Prijavitelj mora v prijavnici pripraviti optimalen vsebinski in finančni predlog glede na postavljene cilje in
rezultate.
4.2 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljne skupine, ki bodo neposredno dosežene
v okviru kampanje:
– delodajalci in zaposleni v javnem in zasebnem
sektorju,
– osnovnošolci, dijaki in študentje,
– drugi, ki lahko s svojim delovanjem prispevajo
k doseganju ciljev te prednostne naložbe,
– širša javnost.
5 Projektne aktivnosti, obdobje in regija izvajanja
5.1 Trajanje oziroma časovna omejitev projekta
Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati od
datuma izdaje sklepa o izboru s strani ministrstva in
končati najkasneje 30. 9. 2022.
5.2 Regija izvajanja projekta
V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en prijavljeni projekt. Izbrani projekt bo izvajal prijavitelj sam
ali skupaj s projektnimi partnerji. Projektne aktivnosti
se bodo izvajale na območju celotne Slovenije, in sicer
tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (v
nadaljevanju: KRVS), kot na območju kohezijske regije
Zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Ker gre za
sistemski ukrep, se glede delitve razpoložljivih sredstev
javnega razpisa po kohezijskih regijah uporabi načelo
derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro rata) definira na podlagi podatkov delovno aktivnega prebivalstva
v posamezni kohezijski regiji.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji v prvem četrtletju leta 2018
delovno aktivnih 964.000 oseb, od tega 507.000
v KRVS in 456.000 v KRZS. Razmerje med regijama
je 53 % KRVS:47 % KRZS. To razmerje se upošteva pri
delitvi razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
5.3 Projektne aktivnosti
V okviru projektnih aktivnosti, ki jih predvideva javni
razpis, je prijavitelj dolžan izvesti spodaj navedene aktivnosti, pri čemer si aktivnosti sledijo skozi navedene faze.
Izvajanje posameznih projektnih faz se lahko prepleta
oziroma se vsaka naslednja zaporedna faza lahko začne izvajati še pred zaključkom predhodne faze.
1. Priprava komunikacijske kampanje, ki vključuje
naslednje projektne aktivnosti:
– priprava komunikacijskega in akcijskega načrta
aktivnosti za kampanjo, usmerjeno v ozaveščanje in
odpravljanje stereotipov o posameznih generacijah delavcev, v spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja
ter vseživljenjskega učenja:
– zasnova kreativne strategije in priprava materialov;
– zasnova krovne podobe in slogana;
– priprava in produkcija TV spotov;
– priprava tiskanih oglasov;
– zasnova koncepta intervjujev;
– zasnova koncepta okroglih miz;
– zasnova koncepta RA kontaktnih oddaj;
– priprava spletnih oglasov in upravljanje družbenih omrežij;
– priprava drugih materialov in aktivnosti primernih za nagovor ciljne skupine;
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– izdelavo izobraževalnih video vsebin in scenarijev za različne ciljne skupine, tj. za delodajalce,
delavce, študente, dijake in osnovnošolce;
– priprava koncepta za druge izobraževalne aktivnosti kot so npr.: intervjuji, okrogle mize, radijske
oddaje;
– priprava podlag za evalvacijo in merjenje opaženosti vsebin komunikacijske kampanje s strani ciljnih skupin, in sicer na način, da se pripravi anketa:
– za merjenje deleža opaženosti vsebin,
– za merjenje deleža ciljne skupine, ki je na
podlagi opaženosti vsebin komunikacijske kampanje
spremenilo stereotipni odnos do druge generacije;
– priprava podlag za promocijsko aktivnost
v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in
uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje. Podeljeno priznanje
ne sme predstavljati finančnih koristi za podjetje, ki
priznanje prejme, temveč je namen priznanja prestižna nagrada, ki se posameznemu podjetju/organizaciji podeljuje zaradi presežkov na področju medgeneracijskega sodelovanja v organizaciji oziroma na
delovnem mestu.
2. Izvedbe komunikacijske kampanje, ki vključuje
naslednje projektne aktivnosti:
– objavo TV oglasov/spotov;
– objavo tiskanih oglasov;
– objavo RA kontaktnih oddaj (3 min);
– izvedbo digitalnega obveščanja;
– izvedbo izobraževanj za delodajalce, delavce,
študente, dijake in osnovnošolce;
– izvedbo drugih izobraževalnih aktivnosti, kot so
npr.: intervjuji, okrogle mize, radijske oddaje, razprave
ob ogledu filmov, ki obravnavajo tovrstno vsebino;
– izvedba promocijske aktivnosti v okviru katere
bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove
dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje;
– spremljanje in evalvacija izvajanja projektnih
aktivnosti z namenom preverjanja učinkov komunikacijske kampanje in doseganja načrtovanih kazalnikov.
Poleg zgoraj navedenih glavnih aktivnosti je v načrtu projektnih aktivnosti obvezna tudi naslednja faza,
ki jo mora izbrani prijavitelj izvajati celoten čas izvajanja projekta:
A) Upravljanje projekta:
– vodenje sestankov,
– spremljanje projektnih aktivnosti z natančno določenimi postopki,
– sprotno ugotavljanje uspešnosti predvidenih
aktivnosti,
– spremljanje doseganja operativnih ciljev in
vmesnih rezultatov ter usklajenost s finančnim načrtom, priprava poročil,
– izvedba evalvacije projektnih aktivnosti in priprava evalvacijskega poročila.
Navedene projektne faze oziroma projektne aktivnosti in način njihove izvedbe ter vsebinski, časovni
okvir morajo biti podrobno opredeljene v vlogi, ki jo
prijavitelj odda na javni razpis.
6 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko prijavitelj kandidira samostojno ali oblikuje projektno partnerstvo z največ
dvema projektnima partnerjema. Projektno partnerstvo tako sestavljajo največ tri pravne osebe, in sicer
prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
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Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partner/-ji s projektnimi aktivnostmi
pokrijeta/-jo vse navedene projektne aktivnosti v točki
5.3 javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne nastopa s projektnimi partnerji, projektne aktivnosti navedene v točki 5.3 javnega razpisa izvaja sam.
V primeru projektnega partnerstva pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj.
Prijavitelj in projektni/a partner/ja podpišeta/jo Partnerski sporazum, v katerem se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega
partnerstva pri izvedbi projekta. V kolikor prijavitelj na
javnem razpisu kandidira v projektnem partnerstvu,
je za dokazovanje projektnega partnerstva potrebno
priložiti parafiran in podpisan Partnerski sporazum
(Priloga št. 4: Partnerski sporazum) s strani odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika prijavitelja
in vseh projektnih partnerjev.
6.1 Upravičen prijavitelj in projektni partnerji
Prijavitelj in vsi projektni partnerji, v kolikor prijavitelj na javni razpis kandidira v projektnem partnerstvu, morajo izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je pravna osebe javnega ali zasebnega prava,
s sedežem v Republiki Sloveniji in ima registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij2 (SKD
73.110);
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo
v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj
priloži k vlogi dokazilo: Priloga št. 5. Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta za prijavitelja in
vsakega projektnega partnerja.
2. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja
projekta (pet mesecev), ki jo posamezna pravna oseba (prijavitelja ali projektni partner) izkazuje tako, da
je v letnem poročilu za leto 2017 imela v Izkazu prihodkov in odhodkov, prihodke od poslovanja višje od
1.500.000,00 EUR.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo
v uradni evidenci Poslovnega registra AJPES. V kolikor podatek v uradni evidenci ni na voljo, prijavitelj
priloži k vlogi dokazilo: Priloge št. 6: Izkaz prihodkov
in odhodkov za leto 2017, in sicer tako za prijavitelja
in vsakega projektnega partnerja.
3. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle
do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo
prijave na javni razpis;
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo
v uradni evidenci pristojnega finančnega urada.
4. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije;
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo
v uradni evidenci pristojnega okrožnega sodišča.
5. ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev
iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega
sklada ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po pozivu odpravil.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogoja preverjalo
v lastnih evidencah.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev
prijavitelj podpiše Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja
2
Obrazložitev dejavnosti oglaševalskih agencij:
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/dejavnost/13047/prikaziDejavnost/

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in
Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi
izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za
kandidiranje na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo
izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na
dan podpisa Obrazca št. 3 in Obrazca št. 4, razen pri
izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 3, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo glede na stanje na
zadnji dan v mesecu pred mesecem vložitve vloge na
javni razpis.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj
oziroma projektni partner navedena potrdila iz uradnih
evidenc priloži sam.
6.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP
EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 8. prednostne osi oziroma 8.3 prednostne naložbe, kot navedeno v točki 4 javnega razpisa (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica);
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 8.3.1 specifičnega cilja prednostne
naložbe, kot navedeno v točki 4.1 javnega razpisa
(dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v obdobju, za
katerega velja podpora (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica, točka 3.1. Osnovni podatki o projektu);
4. Projekt prijavitelja predvideva ustrezno ciljno
skupino, kot sledi iz točke 4.2 tega javnega razpisa
(dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica);
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi
načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih
možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za
invalide ter enakosti moških in žensk (dokazilo: Obrazec št. 1: Prijavnica).
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj in projektni partnerji izkazujejo izkušnje z izvedbo projektov in sposobnost zagotavljanja
tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta, in sicer:
prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner je v zadnjih treh letih izvajal vsaj tri projekte iz področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijske kampanje, ki so vsebovali vsaj analizo, komunikacijsko strategijo, kreativno zasnovo, oblikovanje
materialov, produkcijo video materialov in medijski
zakup, pri čemer mora vsaka potrjena referenca presegati vrednost 300.000,00 EUR (dokazilo: Obrazec
št. 1: Prijavnica in Priloga št. 8: Dokazila (referenčna
potrdila oziroma pogodbe) o izvedbi projektov s področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe
komunikacijskih kampanj). Način izpolnjevanja navedenega pogoja je podrobno obrazložen v razpisni
dokumentaciji.
2. Prijavitelj in/ali vsaj en projektni partner
izkazuje/-ta reference z izvajanjem vsaj enega projekta komunikacijske kampanje družbenega ozaveščanja. (dokazilo: Obrazec št. 1: prijavnica). Način
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izpolnjevanja navedenega pogoja je podrobno obrazložen v razpisni dokumentaciji.
3. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, kot je določeno v točkah 7.3, 8, 9 in 10.1 tega
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, navedba v Obrazcu št. 1: Prijavnica, točka 9).
4. V okviru prijavljenega projekta bo zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in projektnih
aktivnosti za navedene ciljne skupine v točki 4.2 tega
javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj in/ali projektni partnerji niso prejeli
drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske
unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa.
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec
št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
7 Financiranje
7.1 Način financiranja
Izbranemu prijavitelju bodo za izvedbo projekta
s pogodbo o sofinanciranju dodeljena namenska sredstva Evropskega socialnega sklada in Proračuna RS.
Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva
slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo
sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki
ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: Navodila PO),
ki so dostopna na naslednji spletni strani: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/.
Skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje zakonsko določene
pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za
upravičenost do izplačila predplačila so natančneje
opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in Navodilih PO.
7.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta od 2019 do
2022 znaša 1.180.000,00 EUR.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki
izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih)
stroškov projekta (v EUR):

2019

2020

2021

2022

SKUPAJ

42.472,08

187.420,72

152.470,40

117.956,80

500.320,00

10.618,02

46.855,18

38.117,60

29.489,20

125.080,00

53.090,10

234.275,90

190.588,00

147.446,00

625.400,00
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KRZS
160127 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – Z -14-20- EU
160128 PN 8.3 – Aktivno in zdravo
staranje – Z -14-20- SLO
SKUPAJ KRZS
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE
(KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %
SKUPAJ
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2019

2020

2021

2022

SKUPAJ

37.663,92

166.203,28

135.209,60

104.603,20

443.680,00

9.415,98

41.550,82

33.802,40

26.150,80

110.920,00

47.079,90

207.754,10

169.012,00

130.754,00

554.600,00

2019

2020

2021

2022

SKUPAJ

80.136,00
20.034,00
100.170,00

353.624,00
88.406,00
442.030,00

287.680,00
71.920,00
359.600,00

222.560,00
55.640,00
278.200,00

944.000,00
236.000,00
1.180.000,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike sofinanciranja, in sicer ob pogoju,
da bodo za to zagotovljena sredstva v proračunu RS.
7.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo sofinanciralo izbrani (1) projekt do
največ 1.180.000,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje
upravičenih stroškov projekta.
7.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de
minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance, št.:
440-38/2018/2 z dne 8. 10. 2018, operacija ne predstavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de
minimis«.
8 Obdobje upravičenosti stroškov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta od 2019 do 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna)
je od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2022.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali v obdobju od datuma izdaje sklepa
o izboru s strani ministrstva do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, tj. do 30. 9. 2022, in jih bo
prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do
31. 10. 2022.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
9.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
– se izvajajo na področju celotne Slovenije,
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projekta v okviru tega javnega
razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi
podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena,
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in
posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno določeno kategorijo
stroška.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna
sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne
uprave.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko realiziranih/plačanih
upravičenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa
uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in
sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme
presegati 15 % vseh upravičenih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja
pavšalno financiranje, niso potrebna.
9.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– povračljiv davek na dodano vrednost;
– posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja,
če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov
plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za izbranega prijavitelja in projektne
partnerje);
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– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
9.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO; dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških; dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektu, ki bo izpolnjeval vse pogoje tega javnega razpisa in v postopku ocenjevanja po
merilih za izbor dosegel najvišje število točk, dodelilo
sredstva za stroške plač, posredne stroške v obliki pavšalnega financiranja, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške informiranja in komuniciranja, stroške za
opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, stroške investicij v neopredmetena sredstva, ter stroške za
službena potovanja.
A. Stroški plač
Stroški plač in povračil v zvezi z delom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter
drugih stroškov v zvezi z delom, so določeni kot standardni strošek na enoto, kot je to navedeno v Metodologiji
izračuna višine upravičenega stroška dela za zaposlene
na projektu – Priloga št. 3 (št. dokumenta 5442-/2018/6
z dne 8. 5. 2019), in sicer:
– SSE A – stroški dela vodje projekta in strokovnih
delavcev na uro dela na projektu v višini 25,80 EUR.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani
stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za največ
pet zaposlitev za polni delovni čas pri prijavitelju in/ali
morebitnih projektnih partnerjih, pri čemer se polne zaposlitve lahko delijo na več oseb.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO).
B. Stroški pavšalnega financiranja, določenega
z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška,
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač zaposlenih na projektu, pri čemer
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skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, metodologija izračuna ni potrebna.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni
kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno,
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po
sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr.
uporaba zunanjih računovodskih storitev);
– drugi stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška storitev zunanjih izvajalcev določeni v Navodilih PO.
D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju
stroškov za službena potovanja samo za zaposlene
osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena
potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je
potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire
prevoza in bivanja.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev so namenjeni kritju stroškov nakupa, uporabe
in vzdrževanja opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje
prijavljenega projekta. Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
F. Stroški investicij v neopredmetena sredstva
Stroški investicij v neopredmetena sredstva so stroški, namenjeni kritju stroškov nakupa in vzdrževanja
neopredmetenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne
programske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev in so upravičeni, če so skladni
s cilji projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni
obveščanju javnosti izključno o poteku izvedenih projektnih aktivnosti oziroma napovedi dogodkov v okviru
prijavljenega projekta.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– stroški zaračunljive tiskovine;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja, nujno
potrebni za izvedbo projekta.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška določeni v Navodilih PO. Pri upravičenosti stroškov informiranja in komuniciranja je treba upoštevati tudi določila
navodil OU za informiranje in komuniciranje.
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H. Davek na dodano vrednost
V okviru tega javnega razpisa je davek na dodano vrednost upravičen strošek, razen za odbitni
DDV, skladno z izdanim potrdilom pristojnega davčnega urada.
Podrobneje so pogoji za upravičenost stroška
DDV določeni v Navodilih PO.
10 Postopek izbora prijaviteljev
10.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 14. 6.
2019.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo
za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več
vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki
bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale
vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo
dokumentacijo: Obrazec št. 1: Prijavnico, Obrazec
št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1: Vzorec
pogodbe o sofinanciranju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo
označene s poštnim žigom do vključno petka, 14. 6.
2019 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do petka,
14. 6. 2019. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija
enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve,
na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum,
ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).
Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne
upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, do petka, 14. 6.
2019, do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR
za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje
za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja
na delovnem mestu«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2:
Označba prijave v razpisni dokumentaciji). Če ne bo
uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica
vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu
za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in vsak
projektni partner strinja s pogoji razpisa in merili za
ocenjevanje.
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10.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
10.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo projekt po postopku, kot
ga določa Zakon 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)
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila
strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika
ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 21. 6. 2019 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000
Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila
prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot
zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje
vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
en delovni dan pred predvidenim datumom javnega
odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva
(www.mddsz.gov.si).
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
10.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni
dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1: Prijavnico,
Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno Prilogo št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju.
Če prijavitelj in projektni partner posluje z žigom, je
le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor
z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede:
»Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno
izjavo o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 7:
Izjava o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen
podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo
prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja
in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo
biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru
tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu
do vključno osmega dne od datuma, prejema dopi-
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sa/poziva za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje projekta komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje
medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje
javnega razpisa.
10.2.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih
vlog
Strokovna komisija bo formalno popolne vloge
ocenila na podlagi pogojev in meril, določenih v točkah 6 in 11 tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in vsak projektni partner,
ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem
razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih
ocen. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna
komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za
sofinanciranje bo predlagan projekt, ki bo dosegel največje število točk.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk, bo imel prednost oziroma bo izbrana vloga,
ki bo prejela večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3.
in 5. tega javnega razpisa, po tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge
obravnavane po vrstnem redu prejema le-teh (pri vlogah, oddanih priporočeno na pošto, se kot dan prejema
šteje dan in uro oddaje na pošto).
V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se
lahko izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno, skladno z določili tega razpisa, ki pa mora vseeno
doseči minimalni kakovostni kriterij najmanj 65 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja
zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako
zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za
katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru, da
se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo
finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku
in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna
komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega
načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način,
ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
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Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.
10.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju. Zaradi časovnega zamika, ki lahko nastane
med planom plačil stroškov iz finančnega načrta, ki ga
prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na javni razpis,
in planom finančne dinamike izplačil iz proračuna, določene v pogodbi o sofinanciranju (v planu finančnega
načrta, ki ga prijavitelj pripravi in predloži ob prijavi na
javni razpis, je finančna dinamika, predvidena na podlagi prijaviteljevih nastalih stroškov, medtem ko mora
biti finančna dinamika, predvidena v pogodbi o sofinanciranju, pripravljena z vidika izplačil iz proračuna),
bo prijavitelj, kateremu bo izdan sklep o izboru, pred
podpisom pogodbe pozvan k uskladitvi in predložitvi
novega finančnega načrta plačil stroškov za potrebe
projekta, ki bo podlaga za pripravo pogodbe o sofinanciranju in napovedi izplačil iz proračuna.
Ministrstvo bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje trajanja
projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
10.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev
sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži
pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se
mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank
v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranim prijaviteljem.
10.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo
sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
11 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki
izpolnjujejo navedene pogoje (zahteve), izbere prejemnik sredstev
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
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Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen
način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo

Največje skupno možno število doseženih točk
je 108. Sofinanciran bo projekt, ki bo dosegel največje
število točk, pri čemer mora dosegati minimalni kakovostni kriterij najmanj 65 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO (merila so podrobneje obrazložena v Razpisni dokumentaciji)
1. USTREZNOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa
1.3 Ustreznost aktivnosti
1.4 Vključevanje ciljnih skupin
1.5 Finančna ustreznost
1.6 Učinek doseženih ciljev
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 in 2.3 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
2.1 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
2.2 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva)
iz področja snovanja komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijske kampanje
3.2 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva)
iz komunikacijske kampanje družbenega ozaveščanja
3.3 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva)
iz področja komunikacijske odličnosti Effie
3.4 Reference in izkušnje prijavitelja in projektnih partnerjev (v primeru projektnega partnerstva)
iz področja kreativne odličnosti SOF
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu zagotavljanje trajnosti dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4.2 Aplikativnost učinkov in rezultatov
4.3 Evalvacija dosežkov
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Vključevanje ključnih deležnikov oziroma prispevanje k povezovanju socialnih partnerjev in
nevladnih organizacij
5.2 Prispevanje k povečanju prožnosti zaposlenih in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih
5.3 Spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi pri dostopu do zaposlitve ter usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en projekt.
Na podlagi meril bo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbran tisti, ki bo s prijavo zbral
največje število točk, pri čemer mora dosegati minimalni
kakovostni kriterij najmanj 65 točk.

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
32 točk
4
4
4
8
8
4
Možnih največ
16 točk
4
4
8
Možnih največ
24 točk
4
4
8
8
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
16 točk
8
4
4
100
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12 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja,
izbranega na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 in predpisi,
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta
v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem
projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako
je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja
projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva;
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013. Nadzor se izvaja s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavnikov
Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in
Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim orga-
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nom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo,
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in
7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom
Uredbe (EU) št. 1304/2013;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen
spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54.,
96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, dolžan
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavitelja, izbranega na tem javnem razpisu, bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijavitelja določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec
pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba in
podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem
skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 4: Partnerski
sporazum), v okviru katerega morajo biti opredeljene
pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Prijavitelj je dolžan v partnerskem sporazumu k izpolnjevanju zgoraj navedenih
pristojnosti, odgovornosti in nalog smiselno zavezati tudi
projektne partnerje.
14 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju projekta spoštovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe (EU) št. 1303/2013
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projekta, sofinanciranega s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno smiselno
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se
projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne
naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti
starejših, vključenih v ukrepe«.
Izbrani prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo
zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
15 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil
in predpisov
Izbrani prijavitelj bo pri porabi sredstev javnega
razpisa zavezan spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skla-
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dno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih
na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
16 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval neažurne, neresnične,
neveljavne, nepopolne podatke oziroma dokumente ali
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
ministrstva o dodelitvi sredstev, bo prijavitelj dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike
Slovenije.
17 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi
z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Vprašanja je možno posredovati do 5. 6. 2019, zadnji odgovori bodo objavljeni do 10. 6. 2019.
17.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na
posameznem dokumentu v celoti izpolniti, podpisati in
ožigosati, kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in
priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim
seznamom prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del prijave. Vsa zahtevana razpisna
dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu
v skladu s seznamom.
17.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
17.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Prijavnica
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
17.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
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– Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne
lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek
za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP
EKP 2014-2020
– Priloga št. 4: Podpisan Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem
partnerstvu
17.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji priložiti sami:
– Priloga št. 5: Fotokopijo ustanovnega ali drugega
temeljnega akta za prijavitelja in vsakega projektnega
partnerja (v kolikor ta ni dostopen v javni evidenci AJPES)
– Priloga št. 6: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto
2017 za prijavitelja in vsakega projektnega partnerja
– Priloga št. 7: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 8: Dokazila (referenčna potrdila oziroma pogodbe) o izvedbi projektov s področja snovanja
komunikacijske strategije in izvedbe komunikacijskih
kampanj
– Priloga št. 9: Dokazilo o pridobljenih nagradah za
komunikacijsko in kreativno odličnost
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
zgoraj navedene popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, priloge ter zahtevana dokazila. Prijavitelji
morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi Obrazec št. 1:
Prijavnico, Obrazec št. 2: Finančni načrt in izpolnjeno
Prilogo št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju. Tiskana
verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik
velja tiskana verzija.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 511-2/2019-1
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Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 101/01
– Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06
– ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13),
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in
2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A,
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14
in 14/15), Proračuna Republike Slovenije in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Zavod RS za šolstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
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Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo
zlasti:
– povezovanje organizacij na področju vzgoje in
izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom
spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih
vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno
udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi
državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni predvideno s programom
Erasmus+.
3. Osnovni pogoji za prijavo na razpis
Za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe s področja vzgoje in izobraževanja
– vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene
šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so
za izvajanje dejavnosti (so)financirani iz državnega
proračuna.
Šole v sestavi šolskih centrov, ki niso samostojne
pravne osebe, se smejo na razpis prijaviti kot posamični
prijavitelji. V prijavi in razpisnih dokumentih za imenom
šole obvezno navedejo tudi naziv šolskega centra. Šolski center se kot samostojen subjekt ne more prijaviti na
razpis. V nadaljevanju pojem »zavod« označuje pravne
osebe iz prvega odstavka te točke in posamične šole
v sestavi šolskih centrov. Vsak zavod lahko prijavi na
javni razpis samo en projekt. V primeru kršitve tega pogoja, bo Zavod RS za šolstvo vse vloge zavoda izločil iz
nadaljnje obravnave.
Pogoj za prijavo projekta je, da kot partner v projektu sodeluje tuja institucija.
4. Namen, cilji in vsebina razpisa: namen, cilji in
vsebina razpisa so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga A).
5. Merila in postopek za izbor: merila in postopek za
izbor projektov so sestavni del razpisne dokumentacije
(priloga B).
6. Višina razpoložljivih sredstev
V okviru finančnega načrta Zavoda je za leto 2019
na voljo 15.000,00 EUR.
Način izplačila sredstev, nadzor namenskosti uporabe in druga določila so opredeljeni v vzorcu pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (priloga št. 3).
Izbranim prijaviteljem bodo upravičeni stroški projekta sofinancirani največ v deležu 80 % od celotne vrednosti projekta oziroma največ do višine 1.500,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo dodeljena največ desetim najbolje ocenjenim projektom pod pogojem, da posamezen projekt dosega najmanj 75 točk. V primeru
enakega števila točk pri nižje ocenjenih projektih, ki pridejo v nabor, bodo imeli prednost vrtci oziroma šole, ki
v prejšnjem letu niso bili sofinancirani. Strokovna komisija lahko odloči, da ne dodeli vseh razpisanih sredstev.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: obdobje trajanja projektov je omejeno
na 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. Projektov, ki ne potekajo
v tem obdobju, se ne financira. Dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v času od dokončnosti sklepov
o izbiri od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.
8. Vloga za javni razpis
Popolna vloga za javni razpis mora vsebovati:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec – priloga št. 1,
– pravilno izpolnjeno potrdilo o sodelovanju tuje
institucije – priloga št. 2,
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– pravilno in ustrezno izpolnjeno(a) potrdilo(a) o sofinanciranju s strani sponzorjev – priloga št. 6,
– vzorec pogodbe (priloga št. 3), ki mora biti opremljen z žigom prijavitelja in podpisan s strani odgovorne
osebe zavoda in koordinatorja projekta. S podpisom se
prijavitelj strinja s pravicami in obveznostmi, določenimi
v pogodbi.
9. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja
Vloge morajo prispeti v vložišče Zavoda RS za
šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 24. 5. 2019 do 12. ure.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:
Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti«.
Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in vloge, ki niso prejete v roku, bo Komisija
za izvedbo javnega razpisa zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju.
10. Datum odpiranja vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis, vodi Komisija
za izvedbo javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice,
ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem
so bile prejete. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
dne 24. 5. 2019 po 12. uri. Odpiranje ni javno, saj se
pričakuje veliko število vlog.
11. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov
o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– priloga A: namen, cilji in vsebina razpisa,
– priloga B: postopek in merila za izbor projektov,
– priloga št. 1: prijavni obrazec za projekt,
– priloga št. 2: potrdilo o sodelovanju tuje institucije,
– priloga št. 3: vzorec pogodbe za projekt,
– priloga št. 4: potrdilo o sodelovanju z lokalnim
okoljem,
– priloga št. 5: potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države v Sloveniji,
– priloga št. 6: potrdilo o sofinanciranju s strani
sponzorjev.
13. Povezava do razpisne dokumentacije
Razpis in razpisna dokumentacija bosta od 10. 5.
2019 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani
ZRSŠ http://www.zrss.si/razpis-sofinanciranje-mednarodne-dejavnosti/.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Zavodu RS za šolstvo pri Brigiti Žarkovič Adlešič, tel. 01/30-05-163 (brigita.zarkovic-adlesic@zrss.si). Zaprosila za dodatne informacije
lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti od dne
10. 5. 2019.
Zavod RS za šolstvo
Ob-2119/19
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
Sklepa o sofinanciranju dejavnosti pravnih oseb, ki
delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma in
pogodbe sklenjene med Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT) in Turistično zvezo Slovenije za leto 2019, s katero MGRT prenaša izvedbo
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omenjenega razpisa na Turistično zvezo Slovenije,
objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih
društev v letu 2019
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje
sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva
ulica 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega poziva
je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih
društev v letu 2019.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo
(v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma
največ tri dni skupaj. Izjemoma lahko TD prijavi v samostojni vlogi tudi prireditev, ki jo organizira mladinski
odbor/sekcija mladih/turistični podmladek turističnega
društva, ki ga sestavljajo mladi med 16. in 29. letom
starosti, vendar le v primeru, da so v Statutu društva
navedeni kot organi društva in delujejo najmanj eno
leto, to je od 10. 5. 2018.
Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve).
V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več
kot ene prireditve oziroma ne bo iz Statuta razvidno,
da je podmladek društva naveden kot organ društva ali
bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena
prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa
večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene.
TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2018 in ni
oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila
o izvedbi prireditve 2018 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno
obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev
bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS
5. Finančni načrt prireditve
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami, bodo
zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
do porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim dru-
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štvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2019
do 11. 11. 2019.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev
Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na
razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL
TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim
uporabniškim imenom in geslom.
Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave,
mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati
ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo
vlogo in dokazila ter poslati na TZS.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 27. 5. 2019,
najkasneje do 11. ure, prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična
zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana,
najkasneje 27. 5. 2019. Šteje se, da je prijava pravilno
označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis –
Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev
– Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog
v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana.
Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja,
se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o upravičenosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se
prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na e-naslov, ki je
zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema e-pošte ne odzove s podpisom pogodbe, se
šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije,
pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak
delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti
bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Št. 122-2/2019-4-(47/04)
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Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo
zastopa župan Matjaž Rakovec, na podlagi 86. člena Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14
– UPB1, 76/15, 64/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in sklepa župana številka 122-2/2019-2-(47/04) z dne 13. 2. 2019 o začetku
postopka oddaje javnega razpisa, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni
občini Kranj za šolsko leto 2019/2020
1. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2019/2020, ki morajo biti izvedeni med 15. 9. 2019 do
15. 6. 2020, in sicer:
– za program vrtci:
– predavanja za starše na temo medsebojni odnosi (sem spadajo: odnosi med starši in otroci, odnosi
v sodobni družini, razvajenost, vzgoja),
– za program osnovne šole:
– predavanja za starše na temo: vzgoja,
– delavnice za učence, in sicer največ dveh generacij (npr. 7. in 9. razred ali 1. in 6. razred …) na temo:
alkohol, tobak in druge nelegalne droge, zasvojenost od
računalnika (sem spada: zasvojenost od interneta, zasvojenost od računalniških iger in spletno nasilje), nasilje
med vrstniki, motnje hranjenja, pozitivna samopodoba,
– za program srednje šole (v srednjih šolah v Mestni občini Kranj in za dijake Dijaškega in študentskega
doma Kranj):
– delavnice za dijake na temo: alkohol, tobak
in druge nelegalne droge, zasvojenost od računalnika
(sem spada: zasvojenost od interneta, zasvojenost od
računalniških iger in spletno nasilje), nasilje med vrstniki,
motnje hranjenja, pozitivna samopodoba.
2. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov
Skupna višina razpisanih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni
občini Kranj za šolsko leto 2019/2020, znaša okvirno
12.100,00 €.
Okvirna višina sofinanciranja po posameznih preventivnih programih:
– program vrtci 1.000,00 €,
– program osnovne šole 7.300,00 €,
– program srednje šole 3.800,00 €.
Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) bo končni skupni obseg sredstev za vsak posamični program
določila v skladu z veljavnim proračunom za leto 2020.
Način sofinanciranja:
– MOK za posamezno predavanje namenja
100,00 €, razliko do polne cene pa zagotovi vlagatelj
sam. Vlagatelj bo moral navedeno dokazati v poročilu,
tako da bo poslal fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, koliko sredstev je za navedeno predavanje zagotovil. V primeru, da bo predavanje cenejše od 100,00 €, bo
vlagatelj upravičen le do višine cene predavanja.
– MOK sofinancira delavnice za učence in dijake
največ v višini 80 % sredstev vrednosti delavnice, za
20 % sredstev vrednosti delavnice mora vlagatelj zagotoviti lastna sredstva. Vlagatelj bo moral navedeno
dokazati v poročilu, tako da bo poslal fotokopije računov, iz katerih bo razvidno, da je zagotovil 20 % lastnih
sredstev.
Izbranim vlagateljem bodo sredstva nakazana
30. dan po prejemu končnega poročila o opravljenem
delu, ki ga mora vlagatelj posredovati na MOK najkasneje do 30. 6. 2020.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičeni vlagatelji:
– za program vrtci:
– javno vzgojno varstveni zavod MOK, ki izvaja
dejavnost predšolske vzgoje,
– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki izvajajo dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja,
– zasebni vrtci s sedežem v MOK, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje,
– za program osnovne šole:
– javno vzgojno izobraževalni zavodi MOK, ki izvajajo dejavnost osnovnošolskega splošnega izobraževanja,
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– za program srednje šole (v srednjih šolah v MOK
in za dijake Dijaškega in študentskega doma Kranj):
– javno vzgojno izobraževalni zavodi s sedežem
v MOK, ki izvajajo dejavnost srednješolskega splošnega
izobraževanja ter srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
– Dijaški in študentski dom Kranj.
3.2. V primeru, da vlagatelj predloži nepopolno izpolnjeno vlogo, to je neizpolnjene obrazce ali neparafirano pogodbo, bo s strani MOK pozvan, da v petih dneh
dopolni vlogo. V primeru, da vloge v roku ne bo dopolnil,
bo vloga zavržena.
3.3. Izbranim vlagateljem bo v podpis predložena pogodba, ki jo morajo vrniti v roku 8 dni. V kolikor
podpisane pogodbe v navedenem roku vlagatelji ne
vrnejo oziroma pisno ne sporočijo objektivnih razlogov
za podaljšanje roka, se šteje, da so odstopili od vloge
za sofinanciranje.
4. Merila za izbor izvajalcev in način določanja deleža, ki ga prejme posamezni izvajalec
Komisija bo določila končni skupni obseg sredstev za
program vrtci, skupni obseg sredstev za program osnovne šole, skupni obseg sredstev za program srednje šole.
Merila in način določanja deleža za program vrtci:
– v kolikor bo prijavljenih programov več od zagotovljenih sredstev, bo Komisija imenovana s strani župana
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: komisija) sofinancirala tematike po naslednjem vrstnem redu: vzgoja, razvajenost, odnosi med starši in otroci, odnosi v sodobni
družini, in sicer glede na velikost, to je število otrok v vrtcu vlagatelja (prijavitelj z več otrok dobi več predavanj),
s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki, sofinanciran vsaj za eno predavanje.
Merila in način določanja deleža za program osnovne šole:
Sofinanciranje delavnic za učence
– sofinancirajo se delavnice za učence, in sicer
največ dveh generacij (npr. npr. 7. in 9. razred ali 1. in
6. razred …)., v kolikor šola prijavi delavnice v več kot
dveh generacijah, potem komisija po svoji oceni izbere
dve generaciji sofinanciranja,
– komisija bo izbrala sofinanciranje vlagateljev po
naslednjem vrtnem redu: sofinanciranje delavnic v eni
generaciji in sledi še sofinanciranje delavnic v drugi
generaciji. V kolikor bo prijavljenih delavnic več od razpoložljivih sredstev, bo Komisija sofinancirala delavnice
za učence glede na prijavljeno tematiko po naslednjem
vrstnem redu: alkohol, tobak in druge nelegalne droge,
zasvojenost od računalnika (sem spada: zasvojenost od
interneta, zasvojenost od računalniških iger in spletno
nasilje), nasilje med vrstniki, motnje hranjenja, pozitivna samopodoba, in sicer glede na velikost oziroma
število učencev vlagatelja (vlagatelj z več učenci dobi
več delavnic) s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno
prijavljeni tematiki, sofinanciran vsaj za eno delavnico.
Sofinanciranje predavanj za starše
– sofinancirata se največ dve predavanji za starše,
– v kolikor bo prijavljenih predavanj več od zagotovljenih sredstev, bo Komisija imenovana s strani župana
Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: komisija) sofinancirala v vsakem od prijavljenih zavodu vsaj eno tematsko ustrezno predavanje, v primeru, da bodo sredstva
še na razpolago, pa bo Komisija upoštevala kriterij, da
drugo predavanje dobijo zavodi glede na število učencev, to je z večjim številom učencev.
Merila in način določanja deleža za program srednje šole:
– v Dijaškem in študentskem domu Kranj (v nadaljevanju: DŠD) se sofinancira največ ena delavnica,
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v kolikor DŠD Kranj prijavi več delavnic, potem komisija
po svoji oceni izbere eno delavnico sofinanciranja,
– v kolikor bo prijavljenih programov več od zagotovljenih sredstev, bo komisija sofinancirala tematike po
naslednjem vrstnem redu: alkohol, tobak in druge nelegalne droge, zasvojenost od računalnika (sem spada:
zasvojenost od interneta, zasvojenost od računalniških
iger in spletno nasilje), nasilje med vrstniki, motnje hranjenja, pozitivna samopodoba, in sicer glede na velikost
oziroma število uporabnikov prijavitelja (prijavitelj z več
uporabniki dobi več delavnic oziroma predavanj) s ciljem, da je vsak vlagatelj, ob ustrezno prijavljeni tematiki,
sofinanciran vsaj za eno delavnico.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za vse tri programe morajo biti sredstva porabljena
v letu 2020.
6. Izdelava vloge
Vlagatelj mora vlogo izdelati v slovenskem jeziku,
in sicer v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati izpolnjen obrazec: »predlog
in sofinanciranje« za izbrani program ter parafirana in
žigosana pogodba.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najkasneje do 3. 6. 2019.
Na kuverti mora biti vidna oznaka: »ne odpiraj –
vloga za javni razpis, sofinanciranje preventivnih programov 2019/2020 – za program vrtci ali za program
osnovne šole ali za program srednje šole«. Na kuverti
mora biti označen tudi naziv in naslov vlagatelja.
V primeru, da vlagatelj oddaja dva programa in se
odloči, da bo vlogo za program vrtci in program osnovne
šole oddal skupaj v eni kuverti, morata biti na kuverti napisana oba programa ter označen naziv in naslov vlagatelja.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse vloge, ki bodo
oddane osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj
ali oddane priporočeno po pošti najkasneje do 3. 6.
2019. Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo
4. 6. 2019 v Mestni občini Kranj.
9. Obravnava vlog
Vloge, prispele na javni razpis, odpre Komisija za
sofinanciranje preventivnih programov in o tem sestavi
zapisnik. Komisijo za sofinanciranje preventivnih programov imenuje s sklepom župan MOK in je sestavljena iz
članov Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v MOK (v nadaljevanju: Komisija LAS). Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave
oziroma od njega pooblaščena oseba sklep o zavrženju
vlog, ki so bile prepozne ali so jih vložile neupravičene
osebe. Komisija pa vlagatelje, katerih vloge so nepopolne glede izpolnjevanja pogojev tega javnega razpisa,
pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni
od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni,
se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži
pritožbo, o kateri odloča župan Mestne občine Kranj.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede Komisija LAS. Komisija LAS ovrednoti programe
na podlagi kriterijev iz tega razpisa. Komisija LAS po
izvedenem ocenjevanju vlog pripravi poročilo in predlog
sofinanciranja. Direktor oziroma od njega pooblaščena
oseba Mestne občine Kranj izda sklepe o sofinanciranju
programov izbranim izvajalcem. Zoper sklep je možna
pritožba v roku 8 dni na župana Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj pošlje izbranemu vlagatelju
sklep o izboru in ga hkrati pozove za podpis pogodbe.
Če se izbrani vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nanj ne odzove se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za
šolsko leto 2019/2020.
10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po
sprejeti končni odločitvi.
11. Kraj in čas, kjer lahko vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 10. 5. 2019
dalje dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj
www.kranj.si. Vlagatelji lahko zahtevajo informacije in
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo po elektronski pošti (manja.vovk@kranj.si), do vključno 30. 5. 2019.
Mestna občina Kranj
Št. 410-84/2019-1
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska
Bistrica, na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS,
št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06), Odloka
o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 16/19) in Odloka o proračunu Občine ilirska
Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove sakralnih objektov
v Občini Ilirska Bistrica za leti 2019 in 2020
1. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje obnove
sakralnih objektov v Občini Ilirska Bistrica za leti 2019
in 2020 (v nadaljevanju razpis) je sofinanciranje obnove
sakralnih objektov v Občini Ilirska Bistrica v letih 2019 in
2020. Skupna višina sredstev znaša 60.000,00 EUR od
tega 50 % (30.000,00 EUR) za obnovitvena dela v letu
2019 in 50 % (30.000,00 EUR) za obnovitvena dela
v letu 2020. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekt
obnovitvenih del za eno leto (2019 ali 2020) ali projekt
obnovitvenih del za obe leti (2019 in 2020). Iz proračuna
Občine Ilirska Bistrica se sofinancira do 50 % vrednosti
prijavljenega projekta.
Razpisane so naslednje vsebine sofinanciranja:
– Vzdrževanje sakralnih objektov (streha, fasada,
notranjost objekta, klopi ipd.),
– Vzdrževanje sakralnega inventarja (orgle, kipci,
oltar ipd.),
– Restavratorska dela na sakralnih objektih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelj mora za sodelovanje na razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:
– sakralni objekt premične in nepremične kulturne
dediščine se nahaja na območju Občine Ilirska Bistrica
in je v lasti ali solasti prijavitelja;
– sakralni objekt je skladno s 5. členom Odloka
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Ilirska Bistrica razglašen kot umetnostni in arhitekturni spomenik;
– lastnik ali solastnik sakralnega objekta premične
in nepremične kulturne dediščine je pravna ali fizična
oseba;
– prijavitelj ima izdano soglasje oziroma pogoje za
izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
– prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela
izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne
dediščine;
– prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna
sredstva.
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Na razpisu ne morejo kandidirati lastniki ali solastniki objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo
navedene objekte.
3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
(višina sredstev za posamezno leto se deli z vsoto vseh
točk prijaviteljev za to leto; na ta način se dobi vrednost
ene točke v € za posamezno leto).
Vrednost izvedbenih del projekta za posamezno leto
število točk
– vrednost izvedbenih del projekta do 5.000 € z ddv
10
– vrednost izvedbenih del projekta nad 5.000 € do 15.000 € z ddv
50
– vrednost izvedbenih del projekta nad 15.000 € do 30.000 € z ddv
100
– vrednost izvedbenih del projekta nad 30.000 € z ddv
150
Višina zagotovljenih lastnih sredstev za posamezno leto
število točk
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 50 %
30
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 65 %
50
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 75 %
70
– višina zagotovljenih lastnih sredstev do 85 %
100
Starost objekta ob prijavi na razpis
število točk
– mlajši od 100 let
10
– starejši od 100 let
30
– starejši od 200 let
60
Vrsta predvidenih del za posamezno leto
število točk
– obnova ali zamenjava sakralnega inventarja ter restavratorska dela
30
– obnovitev ali zamenjava ostale stavbne opreme
50
– sanacija strehe in vlage ter posegi v statične elemente konstrukcij
70
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, je 380. Obnove dostopnih poti in stopnišč niso predmet tega
razpisa.

4. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na razpis mora biti izdelana na za to predvidenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izjava prijavitelja, da se sakralni objekt premične
in nepremične kulturne dediščine nahaja na območju
Občine Ilirska Bistrica in je v lasti ali solasti prijavitelja,
– soglasje oziroma pogoji za izvedbo prijavljenih
del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– izjava prijavitelja, da bodo prijavljena dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov,
urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne
dediščine,
– izjava, da ima prijavitelj zagotovljena delna lastna
finančna sredstva in višina teh sredstev,
– predračun za izvedbo del prijavljenega projekta,
– izjava o starosti objekta, ki je predmet sofinanciranja,
– podpisan vzorec pogodbe.
Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni
potrebno dostavljati.
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).
5. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo
prispele najpozneje do 24. 5. 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: »Javni razpis sakralni
objekti – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka.
Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
6. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 24. 5. 2019
ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Prispele prijave bo
pregledala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Če
komisija ugotovi, da je prispela prijava na javni razpis
nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da
jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj
v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot
nepopolna.
Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril
popolne prijave ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju.
V primeru večjega števila prijav se komisija lahko
odloči, da ob upoštevanju nujnosti izvedbe projekta,
sredstev ne dodeli vsem prijaviteljem.
Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od
zneska, ki ga v prijavi predvidi predlagatelj.
Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove bosta Občina Ilirska Bistrica in
posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove sakralnih objektov.
Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke
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izbire izvajalca del v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
7. Koriščenje sredstev: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letih 2019 in 2020 v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna. Sredstva bo izbrani
prijavitelj koristil na način, ki bo opredeljen v pogodbi
o sofinanciranju.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-7/2019-6

Ob-2085/19

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/15), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 25/19), Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Sežana za leto 2019
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet razpisa
Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2019, postavka 110221
– Pomoč kmetijskim in gozdarskim društvom za izvedbo
programov, namenjena za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Občini Sežana.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejavnosti, ki
se izvajajo izven območja Občine Sežana pod pogojem,
da so namenjene občanom Občine Sežana in/ali promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter
območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja več kot eno leto,

– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana.
Vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bodo prijavili na druge javne razpise za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 (razpisi za dodelitev
sredstev s področja turizma, športa, sociale in zdravstva
ter kulture), niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
Sredstva je možno pridobiti le iz naslova prijave na en
javni razpis Občine Sežana.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
16.197,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2019. Vlagatelj mora Občini Sežana najkasneje do 29. 11. 2019 podati poročilo
o izvedbi programa.
6. Rok za predložitev prijav je do vključno 31. 5.
2019.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Sežana za leto 2019«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in
obrazec za poročilo, se dvigne v sprejemni pisarni, sobi
št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek
'Javni razpisi, naročila in natečaji').
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, vloga za javni razpis – društva s področja kmetijstva, gozdarstva – leto 2019«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno
po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril
ovrednotila programe. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

30 / 10. 5. 2019 /

Stran

sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Vlagateljem bo posredovan sklep in poziv k podpisu
pogodbe v 45 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči na
seji komisije. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine
Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba št. 67, tel. 05/73-10-120.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. število članov iz Občine Sežana
do 9 članov
od 10 do 15 članov
od 16 do 44 članov
od 45 do 59 članov
od 60 do 74 članov
nad 75 članov

št. točk
1
2
10
15
20
30

2. izobraževanje
organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev …
organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije

št. točk
0,5 točke/aktivnost
0,5 točke/aktivnost

3. predstavitvene in promocijske aktivnosti
promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran, letaki ...)
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnostih v Sloveniji
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnostih v tujini

št. točk
1 točka/promocijo
2 točki/aktivnost

4. prireditve
organizacija prireditve v Občini Sežana
sodelovanje na prireditvi v Občini Sežana
sodelovanje na prireditvi izven Občine Sežana
5. izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacije ipd. oziroma
sodelovanje

6. druge aktivnosti
izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Sežana

4 točke/aktivnost
št. točk
4 točk/prireditev
2 točki/prireditev
0,5 točke/prireditev
št. točk
do 4 točke/aktivnost
4 točke/mednarodni značaj
3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj
št. točk
1 točka/aktivnost
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-2083/19
Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1 in 30/18), 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), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10
– ZUKN) ter Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 2/2011, 67/2015), objavlja
javno dražbo
za prodajo finančnega premoženja v lasti
Občine Radenci
1. Predmet javne dražbe je odsvojitev 50,00 % poslovnega deleža Občine Radenci v gospodarski družbi
DOSOR dom starejših občanov d.o.o. (v nadaljevanju
Občina Radenci tudi kot “odsvojitelj”).
2. Postopek prodaje 50,00 % poslovnega deleža bo
potekal v eni fazi, in sicer s ceno kot edinim kriterijem
izbora. Prodaja se nanaša na odkup celotnega 50,00 %
poslovnega deleža odsvojitelja iz prve točke te objave.
3. Izklicna cena znaša 1.200.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene na javni dražbi znaša
20.000,00 EUR.
4. Kavcija za udeležbo na javni dražbi znaša 10 %
izklicne cene, in sicer 120.000,00 EUR. Kavcija se plača na transakcijski račun imetnika poslovnega deleža
Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, št.
TRR.: SI56 0130 0010 0012 753, odprt pri Banka Slovenije Ljubljana, sklic: SI56 751200, z navedbo “Plačilo
kavcije za javno dražbo – poslovni delež”. Javne dražbe se lahko udeležijo le tisti, katerih sredstva bodo na
navedeni račun prispela do začetka javne dražbe in bo
to razvidno iz bančnega izpiska predmetnega računa,
narejenega ob uri začetka javne dražbe.
5. Javno dražbo bo, po pooblastilu Komisije za vodenje postopka prodaje deleža Občine Radenci v družbi
DOSOR d.o.o., imenovane s strani župana Občine Radenci, organizirala in izvedla odvetnica Edita Turičnik,
zaposlena v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje.
6. Javna dražba bo v prostorih Občine Radenci,
Radgonska cesta 9G, 9252 Radenci, v 2. nadstropju
(sejna soba Kajetana Koviča), dne 27. 5. 2019, ob
11. uri. Komisija za vodenje postopka prodaje deleža
Občine Radenci v družbi DOSOR d.o.o. oziroma po njej
pooblaščena odvetnica Edita Turičnik, zaposlena v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000
Celje, bo javno dražbo izvedla v skladu z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN).
7. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo Komisiji in pooblaščeni odvetnici naslednje dokumente:
– osebni dokument in davčno številko za fizične
osebe, iz katerega mora izhajati tudi državljanstvo fizične osebe oziroma izpisek iz ustrezne evidence AJPES

ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni in osebni dokument zakonitega zastopnika pravne osebe, ki mora biti na dan javne
dražbe vpisan v sodni register kot zakoniti zastopnik
pravne osebe;
– potrdilo o plačilu kavcije v višini 10 % od izklicne
cene (to je 120.000,00 EUR), vplačano na navedeni
transakcijski račun Občine Radenci;
– pooblaščenec fizične ali pravne osebe, ki se namerava udeležiti javne dražbe, mora predložiti overjeno
pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
8. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, pooblaščenec za vodenje dražbe, člani komisije
in z njimi povezane osebe.
9. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če izklicna cena ni dosežena, je javna dražba neuspešna.
10. Obveznost odsvojitelja, da sklene pogodbo
z dražiteljem, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena.
11. Najuspešnejši dražitelj je dolžan najkasneje
v 15 dneh po zaključku javne dražbe skleniti Pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža v obliki notarskega
zapisa pri notarki Danici Hojs v Gornji Radgoni in kupnino poravnati najkasneje v 8 dneh od sklenitve te
Pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža, vse na transakcijski račun Občine Radenci, št. TRR.: SI56 0130
0010 0012 753, odprt pri Banka Slovenije Ljubljana,
sklic: SI56 751200, z navedbo “Plačilo kupnine po javni
dražbi – poslovni delež”. Plačilo celotne kupnine v roku
iz te točke in na račun iz te točke je bistvena sestavina
celotnega pravnega posla in bistven element Pogodbe
o odsvojitvi poslovnega deleža. Finančno premoženje
bo na kupca preneseno šele po plačilu celotne kupnine,
in sicer z vpisom novega imetnika poslovnega deleža
v sodni register.
12. Vplačana kavcija se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena brezobrestno v 8 delovnih dneh
po izvedeni javni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo
vplačal kavcijo, ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli
dražitelj po izvedeni javni dražbi odstopi od pridobitve
finančnega premoženja oziroma ne sklene Pogodbe
o odsvojitvi poslovnega deleža v obliki notarskega zapisa ali ne plača kupnine, Občina Radenci zadrži njegovo
kavcijo, hkrati se v primeru neplačila celotne kupnine
šteje morebitna z uspelim dražiteljem že sklenjena Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža za razvezano
z dnem zapadlosti plačila celotne kupnine.
13. Občina Radenci oziroma Komisija za vodenje postopka prodaje deleža Občine Radenci v družbi
DOSOR d.o.o. in po njej pooblaščena odvetnica Edita
Turičnik lahko s soglasjem župana Občine Radenci na
podlagi tega razpisa postopek prodaje poslovnega deleža ustavijo do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. V tem primeru se
dražiteljem povrnejo le stroški v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
14. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo osebno ali po telefonu na Občini Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali pri pooblaščeni
odvetnici Editi Turičnik, zaposleni v Odvetniški pisarni
Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje.
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15. Vse podrobnejše pogoje in vsebino javne dražbe lahko interesenti pridobijo na podlagi pisnega zaprosila na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, in sicer s posredovanjem zaprosila po elektronski
pošti na elektronski naslov: obcina@radenci.si ali pri pooblaščeni odvetnici Editi Turičnik, zaposleni v Odvetniški
pisarni Stušek d.o.o., Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje,
in sicer s posredovanjem zaprosila po elektronski pošti
na elektronski naslov: info@stusek.si. Zaprosilo mora
vsebovati vse identifikacijske podatke interesenta, ime
zakonitega zastopnika in kontaktne osebe ter navedbo
v čigavem imenu in za čigav račun se izvaja povpraševanje. Zaprosilo mora biti podano najmanj tri delovne
dni pred začetkom javne dražbe.
Občina Radenci
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Razpisi delovnih mest
Ob-2081/19
Svet Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec
na podlagi 14. člena in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec in Zakona o socialnem
varstvu, Uradni list RS, št. 3/07, ter sklepa Sveta zavoda Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec z dne
26. 2. 2019, objavlja razpis za
direktorja/direktorico
Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. Izpolnjuje zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSU – Uradni list RS, št. 3/07 z dne
12. 1. 2007). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati
dokazovati s pisnimi listinami.
2. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku
15 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih
in nepopolnih ponudb ne bo obravnaval.
3. Mandat direktorja/ice traja pet let.
Mandat bo direktorju/ici začel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, oziroma
naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo
soglasje ministra izdano prej (predvidoma 1. 1. 2020).
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in s predložitvijo programa dela zavoda za
mandatno obdobje ter kratkim življenjepisom pošljejo
kandidati v roku petnajst dni po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Svet Varstveno delovnega centra
Krško-Leskovec, Ulica Staneta Žagarja 4, 8273 Leskovec pri Krškem, s pripisom: »Razpis za direktorja/ico«.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Svet zavoda Varstveno delovnega
centra Krško-Leskovec
Št. 1101-11/2019/1

Ob-2101/19

Na podlagi 6. člena Zakona o Skladu Republike
Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06
– ZSNVPN, 105/09 – odl. US in 59/10) in 18. člena Akta
o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,
javni sklad (Uradni list RS, št. 40/06, 3/18 in 83/18) Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za delovno mesto
direktor
Sklada Republike Slovenije za nasledstvo,
javni sklad
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.

Za delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se
dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava.
Kandidat mora imeti dovoljenje za dostop do tajnih
podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«, oziroma mora ob
prijavi na prosto delovno mesto podati soglasje k varnostnemu preverjanju za izdajo dovoljenja za dostop do
tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose),
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec
in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum sklenitve (dan,
mesec in leto) in datum prekinitve (dan, mesec in leto)
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o zahtevani stopnji oziroma izobrazbe na delovnih mestih, na katerih je opravljal
delo pri posameznem delodajalcu,
– izjavo, da kandidat soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje Tajno v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo,
9/10 in 60/11),
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva
za finance pridobi podatke iz šeste alineje iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Naloge direktorja so:
– predstavlja in zastopa sklad,
– določa, organizira in vodi delo in poslovanje sklada,
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– pripravlja finančni načrt in letno poročilo, ki
ju predlaga nadzornemu svetu v sprejem,
– v soglasju z nadzornim svetom določa sistemizacijo delovnih mest,
– poroča nadzornemu svetu o poslovanju sklada,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega
sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene z ZSNVPN in
aktom o ustanovitvi.
Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance,
ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. Direktor
bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal na Skladu Republike
Slovenije za nasledstvo, javni sklad, Župančičeva 3,
Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Sklad
Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad opravlja
svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami v petnajstih dneh
po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave lahko
pošljete tudi po pošti z označbo »za javni natečaj
št. 1101-11/2019 direktor Sklada RS za nasledstvo,
javni sklad«.
Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh od imenovanja direktorja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni
strani Ministrstva za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite
Andreja Verhovnika Marovška na številko 01/369-63-50.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za finance
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Ob-2107/19
Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta
Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje
vodje
Centra za validacijske tehnologije
in analitiko (CVTA)
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izobrazbe; doktorat znanosti s področja naravoslovja ter
večletne delovne izkušnje in strokovna znanja na najvišji
ravni določenega področja, ki ustreza za delo v Centru.
Pričakujemo odlično znanje angleškega jezika. Zaželena so tudi managerska znanja, organizacijske sposobnosti, izkušnje s področja vodenja zaposlenih in pridobivanja novih projektov.
Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delovnem okolju, z najboljšo raziskovalno opremo in možnost
strokovnega in osebnega razvoja.
Vodjo Centra iz liste kandidatov, ki jo oblikuje Znanstveni svet, imenuje direktor. Vodja je imenovan za 5 let
in je po končanem mandatu lahko znova imenovan.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti,
– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnološko-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program delovanja oziroma usmeritve za delo
Cetra.
Informacije so kandidatom na voljo pri pomočnici
direktorja Kemijskega inštituta po tel. +386/1/47-60-217.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite
v 15 dneh po objavi.
Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis vodja CVTA-2019«.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje
razpisa, bodo imeli možnost predstavitve s strokovnim predavanjem pred Znanstvenim svetom Kemijskega inštituta.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od
dneva objave razpisa.
Kemijski inštitut
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Druge objave
Ob-2109/19

Ob-2111/19

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in
84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
objavlja

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18
– ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 54SUB-OB17

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam
za električna vozila
Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne
spodbude pravnim osebam za električna vozila (Uradni
list RS, št. 39/18 in 84/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 3.600.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 56/17, 39/18, 57/18 in
84/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 56.500.000,00 EUR, pri čemer je 27.000.000,00 EUR
sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso
ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Republike
Slovenije, vključno z občinami, ki imajo sprejet Odlok
o načrtu za kakovost zraka in kjer skladno z občinskim
aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen
drug prednostni način ogrevanja.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2110/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in
84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega
sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad,
objavlja
spremembo Javnega poziva 62SUB-EVOB18
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Javni poziv 62SUB-EVOB18 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 39/18 in 84/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 3.300.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

spremembo Javnega poziva 63SUB-EVPO18

Ob-2112/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18
– ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 56SUB-LSRS17
Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega
družbenega pomena
Javni poziv 56SUB-LSRS17 Nepovratne finančne
spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni
list RS, št. 58/17 in 39/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 25.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2113/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18
– ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
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št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne
naložbe večje energijske učinkovitosti starejših
večstanovanjskih stavb
Javni poziv 41SUB-OBPO16 Nepovratne finančne
spodbude za nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 54/16 in 53/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 2.a) točke (»2.a) Vir in višina sredstev«) se
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu
znaša 16.700.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2114/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18
– ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 51FS-PO18
Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito
rabo in obnovljive vire energije
Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za
nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 65/18) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo 3. točke (»Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita
«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 5.000.000,00 EUR.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 478-21/2019

Ob-2105/19

Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa nakupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za
leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart
na seji dne 28. 3. 2019, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine
Lenart, ki leži ob ulici Pot na Kamenšak. Prodaja se
parcela številka 695, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 905 m².
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Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja, je
40,00 EUR/m2 in ne vsebuje 22 % DDV. DDV plača
kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek, ki
se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka,
začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne
nepremičnine: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Lenart (MUV, št. 8/14 – novela, 20/14, 16/18).
Podatki o namenski rabi prostora
Osnovna namenska raba:
stavbno zemljišče (ureditveno območje naselja)
Oznaka prostorske enote: S-2.
Podrobnejša namenska raba:
območje stanovanj – stanovanjske površine
Vrste dopustnih dejavnosti:
– Stanovanjska funkcija
– V območju S-7 je v individualnih stanovanjskih
objektih možno vnesti le naslednje spremembe namembnosti:
– trgovsko dejavnost,
– drobno obrt,
– osebne storitve,
– finančne in poslovne storitve,
– zdravniške ordinacije.
– Spremembe namembnosti so možne samo
k objektom, zgrajenim z gradbenim dovoljenjem.
– Spremembe funkcij objektov so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost
območja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi
kakorkoli ogrožale sedanjo namembnost ter negativno
vplivale na obstoječo funkcijo območja (ekološki vidik).
– Spremembe namembnosti v obstoječih objektih
so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča
ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost. Soglasje sosedov ni pogoj za izdajo dovoljenj za spremembo namembnosti objektov. Pri odločitvah, kjer nastopajo
nasprotni interesi, je odločilno strokovno mnenje pooblaščene inštitucije o vplivu dejavnosti na okolje in mnenje
oziroma poprejšnje soglasje pristojnih inšpekcij.
– V stanovanjskih oziroma pretežno stanovanjskih
območjih je poleg dopustnih sprememb namembnosti
v obstoječih individualnih stanovanjskih stavbah, ki so
dopustne pod pogojem, da ne poslabšujejo osnovnih
bivalnih pogojev, dopustna tudi sprememba namembnosti za vnos dejavnosti oddaje prenočišč brez nudenja
gostinskih uslug, vendar le pod pogojem, da stavba po
pretežni namembnosti ohranja stanovanjsko funkcijo in
da se potrebno število parkirnih mest zagotovi znotraj
gradbene parcele stavbe.
– Obstoječe dejavnosti in objekti, ki niso skladni
z določeno namembnostjo območja, se lahko ohranijo
in razvijajo oziroma objekti dozidajo, nadzidajo in rekonstruirajo le v okviru pripadajočega stavbnega zemljišča
oziroma zemljiške parcele.
Oblikovalski pogoji:
Horizontalni gabariti novogradenj morajo biti prilagojeni obstoječim gradbenim linijam oziroma odmikom od
javnih površin ter značilnim prostorskim potezam v urbanistični zasnovi prostora. Globina stavbe oziroma tlorisno
razmerje, dolžina in širina mora upoštevati tipologijo zazidave za določeno namensko rabo. Presežen ne sme biti
višinski gabarit okoliških oziroma obstoječih stavb, ki so
značilne za območje, kjer se poseg izvaja, razen v primerih, ko je poseg del celovitejše ureditve prostora in so za
to izdelane posebne strokovne podlage.
Nadzidave objektov so možne v obsegu meril in
pogojev, ki so določeni v prejšnjem odstavku.
Tipologija arhitekture novih objektov mora biti prilagojena obstoječemu tipu zazidave. Postavitev novih
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objektov na parcelo ter oblikovanje parcel mora biti
usklajeno z obstoječo parcelacijo. Smer slemena na
objektu mora biti usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditvijo gruče hiš.
Izvedba podstrešij je dopustna za stanovanjske ali
poslovne funkcije. Koristi se obstoječi gradbeni volumen
podstrešja, ki ga je dopustno povečati za 30 %.
Za vse obstoječe objekte in naprave velja možnost
vzdrževalnih del, pri čemer je potrebno ohraniti funkcionalno-tehnične in arhitektonsko-ambientalne značilnosti.
Potrebno je še:
– ohranjati značilne arhitektonske elemente in členitve fasad,
– pri obnovi strehe na objektih uporabiti isti material in barvo ali kritino prilagoditi prevladujočemu tipu
v območju.
Spremembe znotraj objektov so možne ob upoštevanju osnovnih funkcionalno-tehničnih elementov
stavbne zasnove.
Odmiki objektov od parcelne meje so min. 4,0 m,
odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so 1,5 m,
v kolikor ni s tem odlokom določeno drugače. Manjši
odmiki so dopustni, če se pridobi soglasje lastnika sosednje parcele.
Medsosedske ograje ne smejo biti višje od 2,00 m,
razen v primerih posebnih varnostnih ali zaščitnih zahtev. V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je
obvezen odmik ograje, da je omogočeno nemoteno
vzdrževanje cestnih površin. Odmik ograj in opornih
zidov od parcelnih meja je 0,5 m oziroma manj v primeru pridobljenega soglasja lastnikov ali upravljavcev
sosednjih parcel.
Pri zasaditvi živih mej je potrebno upoštevati merila
in pogoje za postavitev ograj.
Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji:
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjim zemljiščem,
– podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso
možna drugačna zavarovanja brežin, obdelani pa morajo biti z naravnimi materiali,
– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim zelenjem.
Zaradi lastnosti terena je potrebno za izdelavo projektne dokumentacije najmanj opraviti inženirsko geološki pregled oziroma izdelati prospekcijo terena, na
osnovi katere se določi potrebnost izdelave podrobnejšega geotehničnega poročila. To se lahko izdela tudi
brez predhodne prospekcije.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati tudi ostala
določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
mesto Lenart, določila področne zakonodaje in pogoje
upravljavcev komunalnih naprav in drugih nosilcev urejanja prostora.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.
4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
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5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in
sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto.
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.
6. Po plačilu kupnine v celoti, kupec lahko vpiše
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremičnini pričel z gradnjo stanovanjskega objekta v skladu
z namensko rabo zemljišča in pogoji Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (MUV, št. 8/14
– novela, 20/14, 16/18).
V kolikor ponudnik z gradnjo objekta iz tega določila
ne bo pričel v roku dveh let od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja za razvezano, saj je rok
bistvena sestavina pogodbe, pri čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, občina pa kupcu vrne
do 70 % kupnine, preostanek pa si zadrži kot pogodbeno
kazen in kot garancijo za škodo in povzročene stroške.
V kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni
(30 %), lahko občina zahteva povrnitev tudi te škode do
popolne odškodnine.
VI. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklicne cene.
– Kopijo EMŠO in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik,
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
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3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe,
DDV ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo
nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 27. 5.
2019 do 9. ure, v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 5. 2019, ob
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@lenart.si, tel. 02/729-13-22, kjer lahko pridobijo
tudi razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
Ob-2041/19
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d.,
Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi
sklepa o prodaji z dne 24. 4. 2019 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul.
XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 705/60, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6333404),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 2.622,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 34.300,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-614/2019-2, ki ga je dne 22. 3. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96,
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27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04,
25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09,
26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07,
27/07, 36/07 in 111/08); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del PPE Po 11S (južno od Puhove ceste) v Mestni občini Maribor (MUV št. 13/2018); oznaka prostorske
enote: Po11-S po prostorskih sestavinah planskih aktov;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu:
po OPPN zelenica z drevesi;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta.
2. parc. št. 438/23, k.o. 2595 – Škofije (ID 4259435),
stavbno zemljišče v izmeri 412,00 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 18.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-735/2019, ki ga je dne 28. 3. 2019 izdala Mestna
občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93,
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper
(Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni
list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09); Prostorski izvedbeni akti:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS,
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe
in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 –
obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve); Uredba o državnem prostorskem
načrtu za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do
slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Škofije (Uradni list RS, št. 84/16);
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: KS-16, KT-11; namenska raba po planu: večji
del parcele se nahaja na ureditvenem območju za poselitev – območje za stanovanja, izrazito manjši del pa na
ureditvenem območju za poselitev – območje za promet in
zveze. Omejitve rabe po planu in PIA: parcele se nahajajo
znotraj območja, ki ga ureja državni prostorski akt, kar pomeni, da so predvidene ureditve lahko drugačne kot jih določa namenska raba zemljišča občinskih prostorskih aktov;
c. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003);
d. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 47/16, 24/18 – spremembe in dopolnitve);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi
občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07);
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za
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oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega prostorskega načrta
»Adriactive – Adriatic outdoor activities« (Uradni list RS,
št. 36/18); Sklep o začetku postopka priprave regionalnega
prostorskega načrta za ureditev trajnostne mobilne mreže
s turistično infrastrukturo (Uradni list RS, št. 36/18).
ii. Pri nepremičnini parc. št. 438/23, k.o. 2595 – Škofije, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost
ureditve dostopa po zemljišču te parcele na relaciji od
javne ceste do parc. št. 408/8, k.o. Škofije, na sredini severozahodnega dela parcele in v obsegu obremenitve do
9 m2, v korist fizičnih oseb;
iii. Pri nepremičnini parc. št. 438/23, k.o. 2595 – Škofije, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost
podzemne vgradnje in vzdrževanja kabelske kanalizacije
z nizkonapetostnimi kablovodi v dolžini do 36 m in z enim
jaškom, vzdolž južne meje vzhodnega dela parcele, za čas
obratovanja NN omrežja, v korist Elektro Primorska d.d.
3. parc. št. 1972/211, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID
6941031) in parc. št. 1972/212, k.o. 1452 – Hmeljčič (ID
6941030), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 10.282,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša
180.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-28/2019-2, ki ga je dne 13. 2. 2019 izdala Občina
Mirna Peč:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorski akt: Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09
– popr., 82/09 – popr., 105/12 – obv. razl. in Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 55/18); Občinski podrobni prostorski
načrt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza
(Uradni list RS, št. 87/15);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: stavbno zemljišče – parc. št. 1972/211, 1972/212;
podrobnejša namenska raba: gospodarska cona IG – parc.
št. 1972/211, površine cest PC – parc. št. 1972/212;
c. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica občine: DA – stavbno zemljišče – Odlok o predkupni pravici
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 120/05);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku
priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave 2.
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Mirna Peč – SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 30/17
z dne 16. 6. 2017 in 32/18 z dne 11. 5. 2018); Faza priprave/predviden rok sprejema: konec 2020.
ii. Pri nepremičninah parc. št. 1972/211, 1972/212,
k.o. 1452 – Hmeljčič, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost vgradnje in vzdrževanja cestne in
komunalne infrastrukture, tj. meteorne kanalizacije, vodovoda in cestne razsvetljave, v dolžini 18,00 m in vplivnim
območjem do 36,0 m2, ob južni meji parcele za čas gradnje
in obratovanja meteorne kanalizacije, vodovoda in cestne
razsvetljave, v korist Občine Mirna Peč.
iii. Predmetne nepremičnine ustrezajo definiciji
14. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 79/10 – ZDARS-1) in kot določa
16. člen ZDARS-1, vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo nima oblikovalnega učinka, ampak je ta ustanovljena
že na podlagi samega zakona. Podlaga za vpis lastninske
pravice v korist DARS d.d. pa je sklep vlade. V skladu
s tem je DARS d.d. predmetni parceli prek Ministrstva za
infrastrukturo že posredoval v vladno proceduro. Kupoprodajna pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena,
ko bo lastništvo DARS d.d. na podlagi sklepa vlade vpisano v zemljiški knjigi.
4. parc. št. 1412/100, k.o. 1467 – Družinska vas (ID
6044138), parc. št. 1412/101, k.o. 1467 – Družinska vas
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(ID 6044140), parc. št. 1412/102, k.o. 1467 – Družinska
vas (ID 6044141), parc. št. 1412/103, k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6044142), parc. št. 1412/104, k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6044143), stavbno zemljišče v skupni izmeri
387 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 3501-0056/2019-2, ki ga je dne 3. 4. 2019 izdala Občina Šmarješke Toplice:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12); Državni lokacijski načrt: Uredba o državnem lokacijskem načrtu (DLN) za avtocesto na
odseku Lešnica–Kronovo (Uradni list RS, št. 22/05, 48/05-1
– popr., 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega
akta: osnovna namenska raba zemljišča: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: PC – površine
cest; oznaka enote urejanja prostora: AC-DPN;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: ekološko pomembno
območje Krka-reka, območje Nature 2000 Krakovski gozd
– Šentjernejsko polje; Predpisi oziroma akti o zavarovanju:
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS,
št. 48/04); Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04);
d. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica občine Šmarješke Toplice (Odlok o predkupni pravici, Uradni
list RS, št. 18/08).
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1412/102, k.o. 1467 – Družinska vas, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna
služnost ureditve in vzdrževanja izvoza s parkirišča za
tovorna vozila na občinsko cesto površine do 19 m2, na
vzhodnem delu parcele, v korist imetnika – fizične osebe.
iii. Pri nepremičnini parc. št. 1412/103, k.o. 1467 –
Družinska vas, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost ureditve in vzdrževanja izvoza s parkirišča za
tovorna vozila na občinsko cesto površine do 25 m2, na
vzhodnem delu parcele, v korist imetnika – fizične osebe.
5. parc. št. 719/2, k.o. 401 – Brstje (ID 5879187), zazidano stavbno zemljišče v izmeri 682,00 m2; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 3.900,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 3501-631/2019-2(5009), ki ga je dne 28. 3. 2019 izdala
Skupna občinska uprava občina v Spodnjem Podravju:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – obvezna razlaga,
14/17, 19/17 – obvezna razlaga);
b. Podatki o namenski rabi prostora: enota urejanja
prostora: Jezero: JE05 Ptuj – Ormoška cesta – sever;
osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: območje centralnih dejavnosti,
in sicer območje drugih dejavnosti (CD);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas
gospodarske javne infrastrukture, in sicer varovalni pas
prometne infrastrukture – glavne ceste; vplivno območje
letališča Moškanjci; vodovarstveno območje 3, zajetje Dravsko polje, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-Ptujskega
polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13, 79/15);
d. Prostorski ukrepi: skladno z določili 1., 2. in 4. člena Odloka v predkupni pravici Mestne občine Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/03), se parcela nahaja
v območju predkupne pravice občine;
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e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku postopka priprave
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ptuj, četrte spremembe in dopolnitve (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/18); faza priprave:
Osnutek.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 719/2, k.o. 401 – Brstje,
je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost gradnje in
vzdrževanja dela uvoza in izvoza do bencinskega servisa
ter točilnega otoka z nadstrešnico, na večinskem delu parcele v obsegu 645, za čas delovanja BS Drava Ptuj, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 718/10,
k.o. Brstje.
6. parc. št. 1965/2, k.o. 2455 – Sežana (ID 4988521),
kmetijsko zemljišče v izmeri 432 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 2.850,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3506-141/2019-2, ki ga je dne 18. 3. 2019 izdala Občina Sežana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 20/16, 52/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: kmetijska zemljišča; podrobna namenska raba:
najboljša kmetijska zemljišča;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 66/16); Sklep o začetku
priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Sežana in o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 36/18).
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
7. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 30.960,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-0047/2019-2, ki ga je dne 29. 3. 2019 izdala Občina Križevci:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine plana: Prostorske sestavine
planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16;
Uradno glasilo slovenskih občin 28/2018); Oznaka prostorske enote EUP: VUV1 Vučja vas, namenska raba: SK,
način urejanja: OPN;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: območje površin podeželskega naselja;
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave
prostorskega akta: Sklep o pripravi (3) tretjih sprememb in
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin 25/2018); faza priprave/predviden rok sprejema: junij 2019.
8. parc. št. 1094/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 3660568),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 126,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 7.276,50 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3502-2015/2019, ki ga je dne 26. 3. 2019 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik,
št. 10/2018); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN):
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
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območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik Občine
Domžale št. 6/14, spremembe 02/18);
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka EUP:
VI-29; osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: BC – Površine drugih
območij; podrobnejša členitev namenske rabe: urejevalna
enota UE3 – območje vadbenega poligona za enote zaščite in reševanja;
c. Prostorski ukrepi: Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/13). Zemljišče s parc.
št. 1094/2, k.o. Domžale se nahaja v območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;
d. Prostorski akti, ki so predvideni na območju zemljiške parcele: Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo
DV 2x400 kV Beričevo – Podlog.
9. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954),
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), parc.
št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), parc.
št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 70.070,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 35010-613/2019-2, ki ga je dne 22. 3. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94,
5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02,
28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek
MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04,
73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV,
št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16
(popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Po5-S po prostorskih sestavinah planskih
aktov; Po 5 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega
akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja;
podrobnejša namenska raba po PUP: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa – posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila bloki, stolpiči,
lamelni bloki);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m od osi električnega
voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1, 1827/1; Varovalni pas
elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi električnega voda) – za parc. št. 1826/1; Varovalni pas lokalne
ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 1825/2, 1825/3,
1826/1; Varovalni pas telekomunikacijskega voda (širina
varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 1825/2,
1826/1, 1825/3;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta.
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ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
10. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 18.900,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-612/2019-2, ki ga je dne 22. 3. 2019 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96,
27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04,
25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09,
26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07,
27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP):
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1,
12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.),
1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Te2-C po
prostorskih sestavinah planskih aktov; Te 2 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu:
po PUP površine za centralne dejavnosti – prostostoječa
posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta); Železniška proga (širina
varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: Osnutek akta.
11. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) –
zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom na
naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča znaša
1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena (ID 1024391)
– deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko
zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 61.460,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-692/2019-2 (5009), ki ga je dne 4. 4. 2019 v imenu Občine Videm izdala Skupna občinska uprava občin
v Spodnjem Podravju:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15);
b. Enota urejanja prostora: Odprti prostor Haloze;
HV01 Haloze – območje Dolene;
c. Osnovna namenska raba prostora: parc. št. 1033/1
– parcela se večinoma nahaja v območju kmetijskih zemljišč, zahodni del parcele pa se nahaja v območju stavbnih zemljišč; parc. št. 1034/2 – območje stavbnih zemljišč;
podrobna namenska raba prostora: parc. št. 1033/1 –
parcela se večinoma nahaja v območju drugih kmetijskih
zemljišč (K2), zahodni del parcele pa v območju površin
razpršene poselitve (A), kot avtohtoni poselitveni vzorec
v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij,
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zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene
poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim;
parc. št. 1034/2 – podrobnejša namenska raba prostora:
območje površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni
poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih,
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih
oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja);
površine razpršene poselitve so namenjene površinam
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim;
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev, ki veljajo
na območju zemljišč parc. št. 1033/1 in 1034/2: Varovalni
pas prometne infrastrukture – lokalne ceste; Erozijsko območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Ekološko
pomembno območje z oznako EPO – Boč-Haloze-Donačka gora 41600, ki je zavarovano z Uredbo o ekološko
pomembnih področjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13,
99/13); Območje varstva Natura 2000 z oznako pSCI –
SI3000118 Boč-Haloze Donačka gora, ki je zavarovano
z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000)
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13,
35/13 – popravek, 3/14);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Videm, prve spremembe in
dopolnitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/17);
faza priprave: Osnutek (Spremembe 1).
III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem
pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti
nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je
po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in
10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na
zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno
pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest.
Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja
državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza,
zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj
naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem
pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za
varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno
upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je
minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena
višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje
cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17
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– GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005
Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi
ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest,
obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama
ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati
ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno
stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti
prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih
za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa
78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na
avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je
overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni
je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec
proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H,
83/18 in 19/19).
VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od
objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski
račun prodajalca, št.: SI56 05100-8000069735, odprt pri
Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe)
oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko
številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge
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države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki
izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na
nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani,
kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo
navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da DARS d.d.
v skladu z veljavno zakonodajo ponudnikove osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vodenja postopka izbora
najugodnejšega ponudnika po tem razpisu, ter da je ponudniku znana vsebina razpisa in da brezpogojno sprejema
razpisne pogoje.
VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 24. 5. 2019 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne
bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku
30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno
obveščeni.
IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je
podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne
bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom,
je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani
www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-49/2006/9(1324-01)

Ob-2084/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki za delovna mesta, s skrajšanim imenom Za
delovna mesta, s kratico imena ZDM in s sedežem
v Celju, Linhartova ulica 22 ter z matično številko
1030051000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Viki Ašič, roj.
19. 4. 1966, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Zagrad 12b, Celje.
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Objave sodišč
Izvršbe
2874 In 1166/2003

Os-3367/18

Okrajno sodišče v Ljubljani po okrajni sodnici
Valentini Radonjić, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v izvršilnih
zadevah, v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Primožu Ogrin, Tržaška cesta 40,
Ljubljana, zaradi izterjave 7.520,59 EUR (In 1428/2011)
in zaradi izterjave 18.190,87 EUR (In 2127/2014),
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Primoža Ogrin, Tržaška cesta 40, Ljubljana, zaradi izterjave
6.859,98 EUR s pp (In 209/2012), v izvršilni zadevi
upnika Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, proti
dolžniku Primožu Ogrin, Tržaška cesta 40, Ljubljana,
zaradi izterjave 2.561,04 EUR (In 1135/2012), v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Francka Biščak
Mlakar, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Primožu Ogrin, Tržaška cesta 40, Ljubljana, zaradi izterjave
2.954,61 EUR (VL 67860/2014), v izvršilni zadevi upnika
Okrajno sodišče v Ljubljani, opr. št. Ig 1158/96, Miklošičeva 10, Ljubljana, zoper dolžnika Primoža Ogrin, Tržaška cesta 40, Ljubljana, zaradi izterjave 200,00 EUR
(In 509/2015), v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice
Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3,
Maribor (prej Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova cesta 5,
Novo mesto), proti dolžniku Primožu Ogrin, Tržaška
cesta 40, Ljubljana, zaradi izterjave 10.560,94 EUR
(In 1137/2015), v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti
dolžniku Primožu Ogrin, Tržaška cesta 40, Ljubljana,
zaradi izterjave 6.859,98 EUR (In 1274/2013), poziva
dolžnika Primoža Ogrin, naj sporoči sodišču naslov svojega bivališča.
Dokler dolžnik ne bo sporočil bivališča, ga bo v postopku izvršbe zastopal začasni zastopnik odvetnik Janez Šurk, ki ga je sodišče postavilo s sklepom, opr. št.
In 1166/2003 z dne 29. 11. 2018. Začasni zastopnik bo
zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler ta ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2018
VL 129625/2018

Os-1934/19

V izvršilni zadevi opr. št. VL 129625/2018 upnika
DOBER DOM, upravljanje, projekti, svetovanje, d.o.o.,
Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, zoper dolžnika Mirka Vazovec, Strossmayerjeva ulica 10, Maribor, zaradi
izterjave 571,93 EUR s pripadki, je bil na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, VL 129625/2018
z dne 4. 1. 2019, z zapisnikom o rubežu z dne 22. 2.

2019 opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: garsonjera v pritličju večstanovanjske
stavbe na naslovu Strossmayerjeva ulica 10, Maribor,
v izmeri 26,40 m2, stoječe na parc. št. 1532, k.o. 657
Maribor-Grad, ki je v katastru vpisana kot posamezni dol
stavbe št. 2, številka stanovanja 7, številka stavbe 1680.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2019

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 13/2012

Os-2050/19

Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi
vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom
Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog strank: Andrej Urbanija in Martina Urbanija, oba Rova, Rovska cesta 44,
Radomlje, za vpis lastninske pravice na posameznem
delu – stanovanju št. 17 v 2. etaži, s kletjo št. 17 v 1. etaži stavbe Čičare 13, Kranjska Gora, v skupni izmeri
41,65 m² (ID znak: 2169-1140-17) – in za vzpostavitev
pravnega naslova, dne 24. 4. 2019 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 96/80-Č z dne 6. 5. 1980,
sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« n. sol. o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE
Jesenice n. sol. o., kot prodajalcem in TEHNO IMPEX
Ljubljana, Beethovnova 12, kot kupcem.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na
zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od
objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljev.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 12/2015

Os-2026/19

Okrajno sodišče v Cerknici je v nepravdni zadevi predlagatelja Kandare Janeza, Iga vas 28, ki ga zastopa poobl. odvetnica Juvančič Kogej Katarina z Rakeka,
zoper nasprotne udeležence Modic Ludvika iz Avstralije,
Antal Belindo iz ZDA in Modic Eldo iz ZDA, zaradi izbrisa
hipoteke, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom
Zakona o nepravdnem postopku Modic Ludviku, Antal
Belindi in Modic Eldi postavilo začasnega zastopnika
odvetnika Janež Zvoneta iz Ribnice.
Začasni zastopnik bo nasprotne udeležence zastopal, dokler le-ti ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler center za socialno
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delo ne sporoči, da je nasprotnim udeležencem postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 4. 2019
IV D 2817/2013

Os-1786/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Maji
Kolničar – Stanković v zapuščinski zadevi po pok. Zofiji
Vovk, hčeri Janeza Pogačnika, rojeni 14. 11. 1919, umrli
12. 4. 2013, nazadnje stanujoči na naslovu Tugomerjeva
ulica 2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, sklenilo, da se dedinji Anamariji Claxton na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju
(ZD) ter tretjim odstavkom 206. člena ZD, postavi začasno zastopnico odvetnico Mojco Starec, Prešernova
cesta 3, Ljubljana, ker je navedena dedinja neznanega
prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano
dedinjo zastopala od dneva postavitve vse do takrat,
dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2019
IV P 866/2018

Os-1342/19

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici Lidiji Križman v pravdni zadevi tožeče stranke
Ane Polanec, Lovrenc na Dravskem polju 40, Lovrenc
na Dravskem polju, ki jo zastopa Bojana Kotnik, odvetnica v Mariboru, proti toženi stranki Damirju Polanec,
Križeča vas 2c, Poljčane, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo
ter določitve preživnine in stikov, na podlagi 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
V pravdni zadevi, ki se vodi pod IV P 866/2018, se
za začasnega zastopnika toženi stranki postavi odvetnik
Uroš Tomažič, Cankarjeva ulica 8, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 630/2018

Os-1631/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Danijelu Bekčiću, rojenem 13. 12. 1966, Slovencu, razvezanem, umrlem 8. 8.
2018, nazadnje stanujočem Tkalska ulica 5, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je razvezan, potomci pa so se dedovanju po zapustniku odpovedali.
V poštev za dedovanje bi tako prišli dediči II. dednega
reda. Po podatkih sodišča sta starša zapustnika že
pokojna, zato pride v poštev za dedovanje zapustnikova sestra, vendar pa sodišče z njenimi podatki ne
razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
in odločilo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2019
D 73/2018

Os-1989/19

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Cah Brunu, sin
Avguština, neznanega prebivališča v Avstraliji, datum
smrti 1. 1. 2004.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega in
drugega dednega reda. Glede dedičev v tretjem dednem
redu so se k dedovanju priglasile Marija Kocjančič, Orjana Babič in Lorena Kocjančič Flego.
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 Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 4. 2019
D 910/2017-45

Os-1775/19

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Veliju Aslaniju, rojenem 19. 5.
1955, državljanu Republike Slovenije, poročenem, umrlem 21. 11. 2017, nazadnje stanujočem Kovaška ulica 1,
Tržič.
Po spisovnih podatkih sta bila zapustnikova starša
Aslani Refiće in Aslani Zumer. Zapustnik naj bi imel tudi
več bratov in sester, ki živijo v Prištini. Sodišče z njihovimi podatki ne razpolaga.
Ker podatki o dedičih II. oziroma III. dednega reda
sodišču niso znani, sodišče na podlagi določbe 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.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 3. 2019
D 130/2017

Os-1779/19

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Ireni Renier
v zapuščinski zadevi po dne 20. 3. 2017 umrlem Maksimiljanu Štruklju, roj. 4. 9. 1958, nazadnje stanujočem
Cesta 4. julija 46, Krško, podaja naslednji oklic:
Zakoniti dediči – dediči III. dednega reda po pokojnem Maksimiljanu Štruklju, roj. 4. 9. 1958, nazadnje
stan. Cesta 4. julija 46, Krško, umrl dne 20. 3. 2017,
katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku
1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 3. 2019
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D 102/2018

Os-1781/19

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija,
v zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Košir, roj. 15. 4.
1885, umrla 15. 4.1970, nazadnje stan. Nova Gora 4,
Gabrovka, za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja
oklic dedičem, ki naj bi živeli v tujini in hkrati tudi neznanim dedičem po 206. členu Zakona o dedovanju.
Po doslej znanih podatkih naj bi imela zapustnica
ob smrti eno hči, to je Heleno Košir, ki naj bi živela v tujini (Francija) in ji sodišče vabila ni moglo vročiti.
Ker sodišče niti ne ve ali je ta sorodnica še živa, po
podatkih bi morala biti stara 95 let, zato sodišče s tem pozivom poziva še vse druge morebitne dediče po pokojni.
Sodišče tako poziva Heleno Košir in vse ostale morebitne dediče po pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 26. 3. 2019
IV D 3555/2017

Os-1778/19

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapuščinski postopek po pok. Rajku Sluga, roj. dne 25. 8.
1969, umrlem dne 29. 10. 2017, nazadnje stanujočem
na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 48, Ljubljana, drž.
Republike Slovenije.
Dediča drugega dednega reda sta se odpovedala
dedovanju po zapustniku. Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih dedičih III. dednega reda, ki bi prišli
v poštev kot potencialni zakoniti dediči po pok. Rajku
Slugi, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po
zapustniku poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2019
I D 863/2018

Os-1724/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Anici Želj, roj. 4. 7. 1922,
nazadnje stan. Cesta XIV. divizije 3, Maribor, ki je umrla
25. 4. 2018, je sodišče ugotovilo, da zapustnica ni zapustila dedičev I. in II. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda, neznanih imen
in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete
in strici zapustnice oziroma njihovi potomci) ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2019
II D 33/2019

Os-1765/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 9. 12. 2018 umrli Brigiti
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Avguštin, roj. 7. 9. 1927, drž. RS, razvezana, nazadnje
stan. Ulica Slave Klavore 5, Maribor, je sodišče ugotovilo, da zapustnica ni imela dedičev prvega dednega
reda, zato so k dedovanju poklicani dediči II. oziroma
III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2019
I D 110/2019

Os-2051/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 21. 12. 2018 umrlem Helmutu Potočnik, sin Josefa Garmuscha, roj. 1. 7. 1942,
razvezan, nazadnje stan. Stantetova ulica 8, Maribor,
pridejo v poštev kot dediči II. dednega reda tudi zap.
bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre in njihovi
nadaljnji potomci, v kolikor so predniki že pokojni. Po
sodišču znanih podatkih bi naj zapustnik po očetovi
strani imel polsestro in polbrata, neznanih imen, živeča
na neznanem naslovu, menda v Avstriji.
Sodišče zato poziva zap. polsestro in polbrata neznanih imen in naslova ter morebitne nadaljnje potomce
neznanih imen in naslovov oziroma vse potencialne
dediče II. dednega reda, če teh ni, pa dediče III. dednega reda, neznanih podatkov, oziroma vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja
v postopku po pokojnem, da se v roku enega leta od
objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr.
št. I D 110/2019, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo oziroma ga zaključilo na podlagi
razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2019
D 109/2019

Os-2031/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Jakopič Štefanu, pok. Martina, roj. 4. 6.
1851, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 46, ki je
umrl 20. 3. 1937.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 4. 2019
D 159/2019

Os-2086/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po umrlem Antonu Perše, pok. Ivana, roj. 14. 6.
1942, neznanega bivališča, ki je bil na podlagi sklepa
Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 34/2018
z dne 14. 1. 2019, razglašen za mrtvega, kot datum
smrti pa se šteje 15. 6. 2012.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 4. 2019
D 44/2019

Os-1787/19

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Francu Melihen, rojen 19. 2. 1893, zadnje znano stalno prebivališče na naslovu Srpenica 68, ki je bil
razglašen za mrtvega in je bil kot datum smrti določen
20. 2. 1963.
Ker sodišče nima nobenih podatkov o zapustnikovem življenju, s tem oklicem poziva vse njegove morebitne zakonite dediče, da se v roku enega leta od njegove
objave, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za
lastnino Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 3. 2019
D 47/2018-37

Os-1772/19

Okrajno sodišče v Trebnjem je v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Novak, roj. 24. 12. 1957, ki
je umrl 26. 2. 2018, Korita 22, Dobrnič, sodišče poziva
neznane dediče ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
zapuščine po pokojnem Janezu Novaku, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 3. 2019

Oklici pogrešanih
N 25/2018

Os-1238/19

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno odvetništvo v Ljubljani, za razglasitev pogrešanega Poje Josipa, tudi Jožeta, sina Poje Jakoba in Ane,
roj. 18. 6. 1903 v Dragi, nazadnje stanujočega v ZDA,
za mrtvega.
Pogrešani se poziva, da naj se v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega
sodišča oglasi, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to v istem roku sporočijo
sodišču.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 1. 2019
N 24/2018

Os-1930/19

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Terezije Božič, Kobile 7,
Leskovec pri Krškem, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer Cvetka Gorjup, za mrtvo.
Terezija Božič je bila rojena 18. 10. 1877 v Gržeči
vasi, nazadnje stan. Kobile 7, Leskovec pri Krškem,
v letu 1941 je bila s celo družino odpeljana v nemško
taborišče Dresden. Umrla naj bi januarja ali februarja
1943.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali
smrti, da to v treh mesecih od objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Krškem. Po poteku tega roka
bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 4. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Arella Marina Nell, Grillparzerstraße 49/13, 8010
Graz, Austria, diplomo št. 2175/11, izdala Univerza
v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, leto izdaje
2011. gnk-340461
Rožman Aleksander, Podulce 11, Raka, diplomo
št. V01283, izdala Univerza v Mariboru, Fakulteta za
organizacijske vede, leto izdaje 2005. gnj-340462

Drugo preklicujejo
AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško, izvod licence, št. GE009564/05220/017, za tovorno vozilo, reg.
št. CE CJ-338, veljavnost do 28. 3. 2023. gni-340463
AVTO MALI d.o.o., Belokranjska cesta 22, Črnomelj, izvod licence, št. 013320/001, za vozilo MAN, reg.
št. NM F5-990, veljavnost do 6. 6. 2019. gns-340453
Bandelj Danijel, Ulica 9. septembra 145a, Šempeter pri Gorici, odločbo o izbrisu čolna IZ-1126,
št. 3734-25-53/2016/1, izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2016. gnv-340450
C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Črnomelj, potrdilo za voznika, št. 013204/SŠD15-5-1303/2014,
izdano na ime Stojanović Pero, veljavnost od 12. 3.
2014 do 12. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-340464
C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Črnomelj, potrdilo za voznika, št. 013204/SŠD15-3-6142/2018,
izdano na ime Todorović Vaso, veljavnost od 19. 12.
2018 do 12. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-340465
C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Črnomelj, potrdilo za voznika, št. 013204/RB15-2-4911/2017,
izdano na ime Božić Milenko, veljavnost od 1. 9. 2017
do 2. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnf-340466
C.D. TRANSPORT d.o.o., Metliška cesta 37, Črnomelj, potrdilo za voznika, št. 013204/RB15-2-2901/2018,
izdano na ime Miličević Rado, veljavnost od 5. 6. 2018
do 12. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gne-340467
Cvijanović
Boško,
Cesta
dveh
cesarjev 108d, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053267000, izdal Cetis Celje d.d.
gno-340457
ERIKA TRANS d.o.o., Dvorje 94, Cerklje
na Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500036358001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Erika Škerjanc. gnc-340444
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 00402272, za vozilo Scania
touring HD, reg. št. LJ-806-KL, veljaven do 9. 6. 2020.
gnb-340445

FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 00402275, za vozilo Scania
touring HD, reg. št. LJ-807-KL, veljaven do 9. 6. 2020.
gnz-340446
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 00402277, za vozilo Scania higher touring, reg. št. LJ-001-LU, veljaven do 9. 6.
2020. gny-340447
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 00402279, za vozilo Scania touring, reg. št. LJ-526-RF, veljaven do 9. 6. 2020.
gnx-340448
FANIANI SKUPINA d.o.o., Miklošičeva cesta 32,
Ljubljana, izvod licence, št. 00402276, za vozilo
Scania, reg. št. LJ-809-KL, veljaven do 9. 6. 2020.
gnw-340449
FERLIČ & FERLIČ d.o.o., Tevče 32B, Laško, izvod
licence, št. 014067/11, za vozilo Scania, reg. št. CE
MS-745, veljavnost do 15. 1. 2021. gnu-340451
MARINO MAMILOVIČ S.P., Bošamarin 55, Koper –
Capodistria, izvod licence, št. 015770/001, za vozilo MB
Actros, reg. št. KP MC 623, veljavnost do 16. 1. 2023.
gnd-340468
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2,
Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika, št. 05013994, izdano na ime Milan Mijatović, veljavnost do 16. 1. 2020.
gnr-340454
MIKLIČ JOŽE S.P., Dolenja vas pri Temenici 2,
Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika, št. 05014868, izdano na ime Danilo Mijatović, veljavnost do 6. 5. 2019.
gnq-340455
MULTI-MIX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, izvod licence št. G010236/08272/019 za vozilo
z reg. št. LJ 93-PMC. gnn-340458
MULTI-MIX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, taksi nalepko, št. licence G010236/08272/004 za
vozilo z reg. št. LJ 06-CTV. gnm-340459
MULTI-MIX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, avto taksi nalepko za vozilo z reg. št. LJ 854-TT,
št. licence G010236/08272/007. gnl-340460
Spasojević Mladen, Obala 121, Portorož – Portorose, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040266001,
izdal Cetis Celje d.d. gnp-340456
TEMNA LUNA 5 d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana, izvod licence, št. GE009519/07988/002, za avtobus, reg. št. MB ATP-B4, veljavnost do 6. 2. 2023.
gnc-340469
TOP-KOP d.o.o., Šmarska cesta 7, Slovenj Gradec,
licenco, št. 015323. gnd-340443
Valant Nataša, Ljubljanska cesta 88, Domžale, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj s področja
trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih
kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, št. 201,
leto izdaje 2004. gne-340442
ZRNO d.o.o., Ravno 13, Raka, izvod licence,
št. GE009699/01383/014, za vozilo MB vlačilec, reg.
št. KKFJ909, veljavnost do 6. 5. 2023. gnt-340452
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