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Leto XXIX

Javni razpisi
Št. 8023-78/2019-9

Ob-3363/19
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019
(Ob-3068/19).
1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju
1.1 javnega razpisa spremeni skupna višina razpisanih
ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 2.500.000,00 EUR, ki je
razdeljen kot sledi v nadaljevanju:
Znesek v EUR
2.500.000,00

Za leto Oblika sredstev
2019
Posojilo

Vir sredstev
Namensko premoženje

Slovenski regionalno razvojni sklad

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 4102-4/2019

Ob-3383/19

Na podlagi 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13
in 81/16) in Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (Uradni
list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 14/09), objavlja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
javni razpis
za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine
z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta
Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – krizna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom
žrtvam trgovine z ljudmi.
Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev obsega:

1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore
žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajočih okoliščin in vsebuje:
– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihosocialno podporo,
– pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo in zdravstveno zavarovanje,
– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki sodelujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,
– 24-urno dosegljivost izvajalca,
– 24-urno prisotnost izvajalca, ko je nameščen otrok,
– storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to potrebno,
– svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi
z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,
– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno
državo in
– druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgojno pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih populacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:
– izdelava in distribucija informativnega gradiva
v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,
– izvedba 24 delavnic v letu 2020 in 24 delavnic
v letu 2021, pri čemer mora izvajalec upoštevati enakomerno regijsko pokritost.
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III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa, je 45.000,00 EUR v letu 2020 in
45.000,00 EUR v letu 2021. Ministrstvo bo z izvajalcem
sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2021.
Projekt se sofinancira iz sredstev ministrstva, proračunska postavka 170084 – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi.
V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si ministrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofinanciranje projekta.
V primeru izrednega povečanja namestitev, zaradi
katerega bi prišlo do preseganja prijavljenih oziroma razpisanih sredstev, se po predložitvi predloga spremembe
finančne konstrukcije z utemeljitvijo s strani izvajalca višina sredstev za sofinanciranje projekta poveča v skladu
s proračunskimi zmožnostmi.
IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2021, sredstva pa morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva
dodeljena za leto 2020 morajo biti porabljena do 31. 12.
2020, sredstva dodeljena za leto 2021 pa do 31. 12.
2021.
V. Pogoji za prijavo na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavljen projekt vsebuje vse elemente opredeljene v predmetu javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem
temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje in je registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva,
in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve
po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne
organizacije ali status društva oziroma status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju socialnega
varstva ali status društva oziroma status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike
oziroma ima opravljanje socialnovarstvene dejavnosti
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu organizacije.
3. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. Krizne namestitve se izvajajo v Republiki Sloveniji,
stroški povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so
upravičeni.
4. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti
za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot
tudi za otroke in imajo možnost ločenega nameščanja
moških, žensk in otrok.
5. Za izvajanje projekta prijavitelj izpolnjuje kadrov
ske pogoje, in sicer:
– strokovni delavec ima izobrazbo po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju: ZSV) in vsaj
2 leti delovnih izkušenj kot strokovni delavec po ZSV na
področju socialnega varstva,
– laični delavec ima zaključeno najmanj V. stopnjo
izobrazbe.
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6. Prijavitelj ima znotraj organizacije za prijavljen
projekt urejen pritožbeni postopek, ki ga imajo na voljo
uporabniki projekta.
7. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z organi odkrivanja in kazenskega pregona Republike Slovenije
v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje
s centri za socialno delo in z drugimi državnimi organi pri
urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi.
8. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami pri urejanju statusa krizno nameščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, kot
tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z ljudmi, ki
se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku.
9. Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma
s strokovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo
o zaposlitvi na projektu oskrba žrtev trgovine z ljudmi
– krizna namestitev v letih 2020 in 2021 in ministrstvu
v roku 20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.
10. Projekt se izvaja v skladu s kodeksom etičnih
načel v socialnem varstvu.
11. Zaposleni iz 5. točke tega poglavja ne smejo
biti zaposleni na projektu, ki ga Ministrstvo za notranje
zadeve financira za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev.
12. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2018 izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti v prijavi
priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih.
13. Proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
oziroma ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe.
14. Prijavitelj ima poravnane vse davke in druge
obvezne dajatve, skladno z zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis.
15. Zaposleni iz točke 5. tega poglavja niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
6 mesecev.
16. Zoper zaposlene iz točke 5. tega poglavja ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Če prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se prijava zavrne.
VI. Merila za izbor izvajalca
Prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo
ocenjene glede na naslednja merila:
1. Usposobljenost prijavitelja
Ocenjujejo se izkušnje prijavitelja pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali
s področja dela z žrtvami nasilja, in sicer tako z odraslimi
kot z otroki.
dve leti ali več neprekinjenih izkušenj
eno leto izkušenj
manj kot eno leto

4 točke
2 točki
0 točk

2. Metode dela
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v projektu so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se
z njimi dosegajo cilji projekta.
izpolnjuje v celoti
delno izpolnjuje
ne izpolnjuje

4 točke
2 točki
0 točk
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3. Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi
Način namestitve, posebne oblike oskrbe in podpore otrokom žrtvam trgovine z ljudmi so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji
projekta.
izpolnjuje v celoti
delno izpolnjuje
ne izpolnjuje

4 točke
2 točki
0 točk

4. Delovne izkušnje
Ocenjuje se število let delovne dobe strokovnega
delavca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja, pri
čemer se čas pripravništva ne upošteva.
tri leta ali več
dve leti
eno leto ali manj

4 točke
2 točki
0 točk

V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se
število let delovne dobe ocenjuje tako, da posamezni
strokovni delavec prejme 2,1 oziroma 0 točk.
5. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja strokovnega delavca
s področja psiho-socialnega svetovanja kot je udeležba
na izobraževanjih in seminarjih s področja psiho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (z
odraslimi in otroki). V kolikor iz dokazila ne bo razvidno
število ur izobraževanja, se le-to šteje kot 1 urno izobraževanje.
nad 40 ur
nad 20 ur do 40 ur
pod 20 ur

4 točke
2 točki
0 točk

V primeru dveh prijavljenih strokovnih delavcev se
usposobljenost kadra ocenjuje tako, da posamezni strokovnih delavec prejme 2,1 oziroma 0 točk.
6. Finančna konstrukcija
Načrtovana poraba (predvideni odhodki projekta) je
vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstav
ljeno vsebino projekta.
izpolnjuje v celoti
delno izpolnjuje
ne izpolnjuje

4 točke
2 točki
0 točk

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število
točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako
število točk, bo izbran tisti, ki pri nobenem merilu ne bo
prejel 0 točk, oziroma tisti, ki bo pri merilih 2 (Metode
dela) in 3 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) dosegel
večje število točk.
Če prijavitelj pri merilih 2 (Metode dela) ali 3 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) prejme 0 točk, se ne
uvrsti v nadaljnje ocenjevanje in se prijava zavrne.
VII. Način sofinanciranja projekta
1. Stroški dela
V projektu se zagotavljajo sredstva za stroške dela
največ v višini do 30.000,00 EUR.
V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje stroškov dela za enega strokovnega delavca za polni
delovni čas ali za dva strokovna delavca za polovični
delovni čas, do višine, ki jo prijavitelj navede v razpisni
dokumentaciji. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za delo
v skladu s kolektivno pogodbo.
Prijavitelj bo s strokovnim delavcem oziroma strokovnima delavcema na projektu sklenil pogodbo o zapo-
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slitvi na projektu oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna
namestitev v letih 2020 in 2021 in ministrstvu v roku
20 dni od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.
V projektu se glede na obseg dela oziroma število
namestitev zagotavljajo sredstva za financiranje dela
največ treh laičnih delavcev, in sicer glede na dejansko
opravljeno število ur na projektu, v višini bruto urne postavke, ki jo prijavitelj navede v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji. Laični delavci se v projekt
lahko vključujejo tudi v primeru, da strokovni delavec ni
dosegljiv (dopust, bolniški stalež).
Ne glede na zgoraj navedeno, bo ministrstvo v primeru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale
utemeljene stroške dela.
2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane v obsegu dejansko nastalih stroškov, ki pa ne smejo presegati ocene
cene oskrbnega dne, ki jo prijavitelj navede v finančni
konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.
V ceno oskrbnega dne so zajeti naslednji stroški:
namestitev, prehrana, storitve prevajanja in tolmačenja, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi
zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč
pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje.
Kadar je to potrebno, bodo financirane storitve prevajanja in tolmačenja ter prevajalske storitve nastale
v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred
pristojnimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na
podlagi izstavljenih fotokopij računov, ki jih izvajalec
pošlje ministrstvu kot prilogo k specifikaciji zahtevanih
sredstev.
Ostali utemeljeni materialni stroški bodo financirani na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo
izvajalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. Ostali utemeljeni materialni stroški, ki jih prijavitelj navede
v razpisni dokumentacij, so zlasti: stroški, ki so povezani
s prostovoljskim delom, stroški, ki nastanejo na podlagi
pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, stroški, ki
nastanejo pri vrnitvi žrtve v izvorno državo (potni stroški), supervizija.
Ne glede na zgoraj navedeno bo ministrstvo v primeru namestitve otroka krilo morebitne dodatno nastale
utemeljene materialne stroške.
Izdelava in distribucija zloženk bo financirana na
podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec
pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. V ta namen bo
izvajalec projekta zadolžen za izdelavo in distribucijo
ustreznih gradiv, namenjenih osveščanju ciljnih populacij navedenih v 2. točki poglavja II tega razpisa. V kolikor
je izbrani izvajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom
o javnem naročanju in bo za izdelavo informativnega
gradiva izbral zunanjega izvajalca, mora izvesti javno
naročilo v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja.
Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi
15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR.
Stroški izdelave zloženke niso materialni stroški iz drugega odstavka te točke, vendar morajo biti ti stroški
všteti v finančni konstrukciji.
Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stroške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati
1.000,00 EUR v letu 2020 in 1.000,00 EUR v letu
2021. Potni stroški niso materialni stroški iz drugega
odstavka te točke, vendar morajo biti všteti v finančni
konstrukciji.
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VIII. Oblika in obvezna vsebina prijave
A. Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem obrazcu »Razpisna dokumentacija: prijava na javni
razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine
z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020 in 2021«, sicer
bo prijava izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni
dovoljeno spreminjati.
B. Popolna prijava vsebuje:
1. izpolnjen obrazec »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis za sofinanciranje projekta Oskrba
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2020
in 2021«,
2. kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta,
3. v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa
humanitarne organizacije ali statusa društva oziroma
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na
področju socialnega varstva ali statusa društva oziroma
statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike, predloži temeljni akt oziroma
statut, iz katerega je razvidna njegova dejavnost oziroma naloge, ki jih opravlja,
4. fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi za zaposlene na projektu,
5. fotokopijo delovne knjižice ali izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdob
jih zavarovanja v Republiki Sloveniji po 1. 1. 2009 za
strokovne delavce na projektu s področja dela z žrtvami
trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja (če
zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, je potrebno potrdilo delodajalca o številu let delovne
dobe s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja ali drugo ustrezno potrdilo),
6. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti za
strokovnega delavca/strokovna delavca na projektu,
7. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta,
8. dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje
projekta,
9. če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo
z žigom«. Z obveznim podpisom odgovorne osebe in
k prijavi priloži tudi pisno izjavo, da ne posluje z žigom,
10. pooblastilo, da lahko ministrstvo pridobi podatke
od Finančne uprave RS, da ima prijavitelj poravnane vse
davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno
zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis (obrazec pooblastila je sestavni del razpisne dokumentacije).
V roku 8 dni od odpiranja prijav bodo prijavitelji,
katerih prijave niso bile popolne, pisno pozvani k dopolnitvi prijav. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v postavljenem roku, bodo zavržene.
IX. Ministrstvo bo pridobilo po uradni dolžnosti naslednje dokumente oziroma potrdila:
– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA,
– potrjene računovodske izkaze za leto 2018 od
AJPES-a,
– podatke glede poravnanih davkov in drugih obveznih dajatev, skladno z zakonodajo,
– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije, izpisek o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske
skupnosti, odločba upravne enote o registraciji,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja socialnega varstva za strokovnega delavca,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
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dacije, in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe,
– podatek o tem da strokovni delavci niso zaposleni
na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – varna namestitev v letu 2020 in v letu 2021, ki je financiran s strani
Ministrstva za notranje zadeve.
X. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave
1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, 1000 Ljubljana.
Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno
označene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava!«
»Javni razpis – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv
prijavitelja in njegov naslov!
2. Rok za oddajo prijav je dne 6. 12. 2019.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave
bodo vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na
vsaki pošiljki označen prijavitelj. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, bodo zavržene.
XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obveščeni o izidu javnega razpisa
1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja prijav izvajalca.
2. Zoper sklep o izbiri je dovoljena pritožba na
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v roku 8 dni od prejema sklepa.
XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavitelji
pošljejo po elektronski pošti do 2. 12. 2019 na naslov
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije –
javni razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna
namestitev«.
XIII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravilno označenih in pravočasnih prijav,
prispelih na naslov iz X. poglavja tega razpisa, bo dne
11. 12. 2019 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva
cesta 44, Ljubljana.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti zastopniki prijavitelja oziroma predstavniki prijavitelja, če
imajo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika. V primeru, če bo prispelo več kot 10 prijav, odpiranje ne bo
javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, rubrika »novice«, dne 10. 12. 2019.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 3310-47/2019
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
na podlagi 11. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme
kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Progra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

68 / 15. 11. 2019 /

Stran

ma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16, 68/17 in 71/18;
v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
4. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
v letu 2019
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima
kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno
shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo
kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.
Razpisana sredstva
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 700.000 EUR, od tega:
– 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), ki
so upravičenci iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe;
– 500.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci iz 2. točke prvega
odstavka 6. člena Uredbe.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 525.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja –
14–20 – EU,
– 175.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja –
14–20 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov
in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini
75 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa
Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni razpis Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis
in zaključek javnega razpisa
poteka od 29. novembra 2019 do vključno 20. decembra 2019 do 23:59 ure.
Obdobje upravičenosti stroškov
V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki
nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prve pridobitve
certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen
proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna
koledarska leta. Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačila sredstev, ki je
skladno z osmim odstavkom 9. člena Uredbe: 30. 6. 2023.
Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo kakovosti
oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti pred koledarskim
letom vložitve vloge na javni razpis, se petletno obdobje upravičenosti skrajša
za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor
jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega
leta vložitve vloge na javni razpis. Pri tem se za upravičenca iz 2. točke prvega
odstavka 6. člena Uredbe šteje, da je prvič pridobil certifikat v koledarskem letu,
ko je pridobil certifikat za kmetijsko gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: KMG)
z najstarejšim datumom izdaje, pri čemer:
– mora biti ta certifikat pridobljen za KMG, za katero uveljavlja podporo z vlogo
na javni razpis, in
– se mora nanašati na isto upravičeno shemo kakovosti oziroma na proizvod
iz upravičene sheme kakovosti, za katero vloži vlogo na javni razpis.
Cilj podukrepa
Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje
proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje
proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov ter bolj organizirana in
aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane
vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.
Informacije o razpisu
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije)
2. Predmet in cilji podpore
1. Predmet in cilji podpore iz podukrepa so določeni
v 3. in 5. členu Uredbe.
2. Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni
proizvodi iz shem kakovosti, za katere se lahko vloži
vloga na ta javni razpis, so v skladu s tretjim odstavkom
5. člena Uredbe naslednje:
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2.1 sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant,
Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
c) ekološka pridelava in predelava in
č) registrirana shema kakovosti za vino:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom
(mirno vino, peneče, biser vino),
– vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.
2.2 shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo
nacionalne sheme kakovosti:
a) izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki,
ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso,
govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 6. členu
Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec
ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 14. členu
Uredbe.
2. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu
z zahtevami iz tega javnega razpisa, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili.
3. Upravičenec glede pogojev iz 14. člena Uredbe
poda izjavo, ki je sestavni del vloge na javni razpis.
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 7. členu Uredbe.
2. V skladu z 9. členom Uredbe (EU) št. 1307/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december
2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1307/2013/EU) mora izpolnjevati pogoj
aktivnega kmeta. Šteje se, da je KMG aktiven kmet, če
izpolnjuje pogoje iz prve alineje prvega odstavka ali iz
tretjega do šestega odstavka 6. člena Uredbe o shemah
neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15,
103/15, 84/16, 23/17 in 5/18, v nadaljnjem besedilu:
Uredba o neposrednih plačilih). Če je nosilec kmetijskega
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gospodarstva v preteklem letu prejel več kot 5.000 eurov
neposrednih plačil in v skladu s prvim pododstavkom drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU upravlja
letališča, železniške storitve, vodne objekte, nepremičninske storitve ali stalna športna in rekreacijska igrišča,
se šteje, da KMG izpolnjuje pogoj aktivnega kmeta, če:
– izpolnjuje pogoj iz točke (a) tretjega pododstavka
drugega odstavka 9. člena Uredbe 1307/2013/EU,
– njegov letni prihodek iz kmetijske dejavnosti predstavlja najmanj tretjino njegovih skupnih prihodkov vseh
dejavnosti, prejetih v zadnjem obračunskem letu, za katero so takšni dokazi na voljo, ali
– je v Poslovnem registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve kot njegova
glavna dejavnost opredeljena ena izmed dejavnosti iz
priloge 1, ki je sestavni del Uredbe o neposrednih plačilih.
3. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega
kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu z Uredbo o neposrednih plačilih,
ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu
s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto
2019.
4. V skladu z določbo tretjega odstavka 4. člena
Uredbe se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu,
če mu je bila že odobrena vloga za:
– katerikoli ekološki proizvod, kljub temu, da poda
vlogo na javni razpis za drug proizvod iz sheme kakovosti
ekološka pridelava in predelava,
– registrirano shemo kakovosti za vino, kljub temu,
da poda vlogo na javni razpis za drug proizvod v okviru
registrirane sheme kakovosti za vino. Navedeno velja
tudi v primeru spremembe sorte ali spremembe kakovosti
(npr. iz kakovostnega v vrhunsko vino).
5. V skladu z določbo tretjega odstavka 4. člena
Uredbe se sredstva ne odobrijo in izplačajo, če je bila
v okviru podukrepa za KMG že odobrena podpora za
osnovno surovino v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost (npr.: mleko, sadje, govedo, perutnina), v tem
primeru KMG tudi ni upravičen do podpore za predelan
proizvod (npr.: mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, goveje meso, predelani izdelki iz sadja, perutninsko
meso) in obratno.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis in vstop
ni prag so določeni v 8. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ
upravljanja PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni
strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij, ter so podrobneje opredeljena v tem
poglavju.
2. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za izbor se
upošteva stanje ob vložitvi vloge na javni razpis. Ocenjevanje vloge bo temeljilo na predloženi dokumentaciji in
podatkih iz uradnih evidenc.

3. Točkovnik za ocenjevanje vlog:
Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz 1. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
MERILO
1. Aktivna vključitev v shemo kakovosti
a) Vrsta sheme kakovosti.
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük, Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre),

Maksimalno
število točk
70
40
40
37
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MERILO
– ekološka pridelava in predelava,
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina,
perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja),
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
b) Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega
povezovanja.
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega
povezovanja v letu objave javnega razpisa, ki se nanaša na podprto dejavnost. Članstvo
upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije proizvajalcev) oziroma
se dokazuje s potrdilom o članstvu. V ta namen upravičenec priloži potrdilo o vključenosti v okviru
Dokazila št. 6, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije. Točke se seštevajo glede na različne
oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja. Največje možno število točk iz
naslova tega merila je 30.
Upravičenec je član skupine proizvajalcev ali organizacije proizvajalcev.
Upravičenec je član zadruge.
Upravičenec je član gospodarsko-interesnega združenja.
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v združenjih
in društvih).
2. KMG je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejme
KMG v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Možna je ena izbira.
Kmetijsko gospodarstvo prejme 550 točk ali več.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 549 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 50 do vključno 149 točk.
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 1 do vključno 49 točk.
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila,
M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020).
Vključenost v ukrep se preverja iz zbirne vloge za neposredna plačila, oddane v letu 2019.
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep.
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa.
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe.
SKUPAJ OD 1–3
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Maksimalno
število točk
38
35
33
30

20
15
7
5
20

20
16
12
10
7
5
3
10
3
6
10
100

Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
Merilo
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti
a) Vrsta sheme kakovosti.
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem
kakovosti:
– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre),
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, govedo,
sadje, predelani izdelki iz sadja).
b) Uporaba zaščitnega znaka za shemo oziroma proizvod iz sheme kakovosti za katerega ne
uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe.
Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži Dokazilo št. 2, ki je priloga št. 4 razpisne dokumentacije.
Točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije, in točke, pridobljene iz
naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se lahko
seštevajo. Najvišje možno število točk iz naslova tega merila je 10.
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirane sheme kakovosti EU za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom,
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).

Maksimalno
število točk
50
40
40
37
35
10

6
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Merilo
Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme
kakovosti:
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina,
perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
2. Število KMG, za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme
kakovosti, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe.
Pravna oseba uveljavlja podporo za več kot 100 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 51 KMG do vključno 100 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 31 KMG do vključno 50 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 21 KMG do vključno 30 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 11 KMG do vključno 20 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za od 6 KMG do vključno 10 KMG.
Pravna oseba uveljavlja podporo za 5 KMG in manj.
3. KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, so razvrščena
v OMD.
Upošteva se povprečno število točk/hektar, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih
gospodarstev na OMD, ki jih na dan oddaje vloge na javni razpis prejmejo KMG, za katere pravna
oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Pri tem se seštejejo povprečno število
točk/hektar za vse KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje
iz Uredbe. Vsoto točk se deli s številom KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki
izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Možna je ena izbira.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno 550 točk ali več.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 450 do vključno 549 točk.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 350 do vključno 449 točk.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 250 do vključno 349 točk.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 150 do vključno 249 točk.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 50 do vključno 149 točk.
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 1 do vključno 49 točk.
4. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti, za katerega upravičenec ne uveljavlja
podpore v okviru podukrepa iz Uredbe.
Če pravna oseba uveljavlja to merilo, priloži kopijo certifikata v okviru Dokazila št. 3, ki je priloga št. 4
razpisne dokumentacije. Točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije,
in točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme
kakovosti, se lahko seštevajo. Najvišje možne število točk iz naslova tega merila je 5.
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirane sheme kakovosti EU za vino registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno
vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino
s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).
Pridobitev certifikata za sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina,
perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja).
SKUPAJ 1–4

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so določene v 10. členu Uredbe.
2. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme
kakovosti je določena v prilogi 2 Uredbe.
7. Vloga in obravnava vlog
1. Vložitev vloge, postopek za dodelitev sredstev in
obravnava vlog se izvaja v skladu z 11., 12. in 13. členom Uredbe.
2. Za elektronsko izpolnjevanje vlog na javni razpis ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec
ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev vloge
s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski

Maksimalno
število točk
4

30
30
27
23
20
17
15
10
15

15
12
10
8
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4
2
5

3

2
100

sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec
izvede elektronski vnos vloge v informacijski sistem
ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP
v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim
podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge upravičenec
ali njegov pooblaščenec v tem primeru priloži kot skenogram. Priloge se lahko na ARSKTRP pošiljajo tudi po
pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali
odda na vložišču ARSKTRP. V tem primeru morata biti
iz ovojnice razvidna naslov in oznaka javnega razpisa.
3. V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 51. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12,
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18;
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v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), se vloge
odobrijo na podlagi popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, dosežejo minimalni prag točk pri merilih
za izbor, in sicer po vrstnem redu od najvišje do najnižje
točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.

Upravičenec je KMG iz 1. točke prvega
odstavka 6. člena Uredbe
Vrsta sheme kakovosti.
Vključenost v različne oblike proizvodnega
sodelovanja in pogodbenega povezovanja.
KMG je razvrščeno v OMD.
Prispevek k horizontalnim ciljem.
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4. Če sta dve ali več vlog na javni razpis točkovani
z enakim številom točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu
s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe vloge na javni
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor
vlog, in sicer na način:

ponder Upravičenec je pravna oseba iz 2. točke
ponder
prvega odstavka 6. člena Uredbe
15 % Vrsta sheme kakovosti.
10 %
10 % Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu, za
15 %
katerega ne uveljavlja podpore.
40 % Število KMG, za katere pravna oseba uveljavlja 25 %
podporo.
35 % KMG, za katere pravna oseba uveljavlja
30 %
podporo so razvrščena v OMD.
Drug certificiran proizvod ali druga shema
20 %
kakovosti.

5. V skladu s 53. členom Zakona o kmetijstvu se
upravičencu sredstva odobrijo z odločbo o pravici do
sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, uprav
ljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15) ARSKTRP
zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za izplačilo
sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril
pogoje za pridobitev podpore.
8. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob
vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve
zahtevka, so določeni v 9. členu Uredbe.
2. Pri preverjanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe, se šteje, da je KMG aktiven
kmet, če izpolnjuje pogoje iz 2. točke poglavja 4.2 tega
javnega razpisa, pri čemer se kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje odločba o dodelitvi
neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme
neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge,
vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske
politike za leto, za katerega vloži zahtevek za izplačilo
sredstev.
3. Za dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 9. člena Uredbe upravičenec v skladu z drugim

odstavkom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo
sredstev na obrazcu Dokazilo št. 4 ter Dokazilo št. 5, ki
je priloga št. 4 razpisne dokumentacije.
4. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa
16. člen Uredbe.
5. Za elektronsko izpolnjevanje zahtevka za izplačilo ARSKTRP vzpostavi vstopno mesto na naslovu
http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se upravičenec ali
njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev zahtevka
za izplačilo s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi
v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos zahtevka
za izplačilo v informacijski sistem ARSKTRP. Zahtevek
za izplačilo je treba vnesti na ARSKTRP v elektronski
obliki, podpisanega z varnim elektronskim podpisom
s kvalificiranim potrdilom ter ga natisniti in skupaj z dokazili iz 3. točke tega poglavja vložiti priporočeno na
naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, ali oddati
na vložišču ARSKTRP.
7. Upravičenec vloži zahtevke za izplačilo sredstev
v skladu s časovno dinamiko vložitve zahtevkov za izplačilo sredstev, kot jo določa 17. člen Uredbe.
8. Če ima upravičenec poslovno spletno stran,
mora v skladu s Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18;
v nadaljnjem besedilu: pravilnik o označevanju) na tej
spletni strani označiti vir sofinanciranja. Upravičenec, ki
je v skladu s pravilnikom o označevanju dolžan označiti
vir sofinanciranja s plakatom ali obrazložitveno tablo,
mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti fotografijo
o označevanju vira sofinanciranja.
9. V skladu s šestim odstavkom 9. člena Uredbe
mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka predložiti poročilo o vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo
kakovosti, ki je priloga št. 3 razpisne dokumentacije.
10. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu po-
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datkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca
določa 18. člen Uredbe.
10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 19. členu
Uredbe.
11. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedbo kontrol ter sistem kršitev in sankcij določa 20. člen Uredbe.
2. Višjo silo in izjemne okoliščine določa 21. člen
Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-3368/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor dvoletnih
kulturnih projektov, ki jih bo na področju uprizoritvenih umetnosti sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-UPR-AO-2020/21.
Predmet
dvoletnega
projektnega
razpisa
JPR-UPR-AO-2020/21 je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2020 do 2021.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 100.000 EUR.
Razpis bo trajal od 15. 11. 2019 do 30. 12. 2019.
Besedilo javnega razpisa bo 15. 11. 2019 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3365/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni
večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje
knjižnih programov za obdobje 2020–2023 (oznaka:
JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2020–2023) in Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022 (oznaka:
JR11–REVIJALNI PROGRAM–2020–2022).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 15. 11. 2019 in se izteče
dne 23. 12. 2019.
Javna agencija za knjigo RS

Št. 430-0034/2019-3

Ob-3361/19

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 50/16) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva na
območju Občine Ivančna Gorica
A. Naročnik (koncedent): Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
B. Dejavnost, ki je predmet koncesije: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpisujemo dva oddelka predšolskih otrok 1. starostnega
obdobja (1–3 let).
C. Območje izvajanja koncesije: javna služba se bo
izvajala na območju Občine Ivančna Gorica.
D. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Dejavnost iz prejšnjega člena lahko opravlja oseba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz
o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti
programa,
4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo
normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in
opremo vrtca,
5. ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske
pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni
program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo
potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki
ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce
ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
E. Zavarovanje dejavnosti: ponudnik mora predložiti
izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.
F. Čas, za katerega se podeljuje koncesija:
– določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
G. Kriteriji/merila za izbiro:
– cena vrtca,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca oziroma oddelka,
– število oddelkov v posameznem okolišu oziroma
na razpisani lokaciji,
– pisne pozitivne reference,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Predlagana lastna cena programa izdelana po veljavni metodologiji: največ 30 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje
število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral,
velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih
izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisije …), dostop in parkirna mesta.
Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk
Naselji Ivančna Gorica in Šentvid – 30 točk, ostale
lokacije v občini 10 točk.
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Število oddelkov:
Za organiziran 1 oddelek v imenovanih naseljih –
30 točk, oddelek drugje v občini – 5 točk.
Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno
referenco.
Rok pričetka izvajanja program: največ 10 točk
Začetek izvajanja dejavnosti s 1. 6. 2020 je ocenjeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem
datumu dve točki manj.
H. Rok in postopek oddaje prijave
Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma
osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko
vzgojo« na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, do četrtka, 30. 4. 2020,
do 10. ure.
Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile
ponudnikom.
I. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica, v sredo, 11. 5. 2020, ob 15. uri.
O izbiri koncesionarja odloči občina z upravno odločbo.
Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko sklene
koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne javi nobeden
ponudnik oziroma če nobeden izmed ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme ustrezen akt.
J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri:
občinska uprava najpozneje v roku 35 dni po odpiranju
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najpozneje
v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ponudbe odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede
na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika.
L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske
pogodbe
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko
pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si
oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za
dodatne informacije je Olga Skubic (tel. 01/78-12-109),
e-mail: olga.skubic@ivancna-gorica.si.
Občina Ivančna Gorica
Št. 341-02/2019-3

Ob-3364/19

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 79/11), Odloka o proračunu
Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19)
in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Občina Komen objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Občini Komen 2019
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma
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izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje
ukrepe:
a) biomeliorativne ukrepe: ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov; izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz; nakup sadja ter zaščita
avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih
in drevesnih vrst; postavitev in vzdrževanje gnezdnic in
umetnih dupel,
b) biotehnične ukrepe: obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c) ostale ukrepe: nabava preventivnih zaščitnih
sredstev za preprečevanje škode od divjadi; izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu; drugi ukrepi varstva
okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko
pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite
živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v Občini Komen,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V primeru,
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev proporcionalno porazdeli med izbrane vlagatelje.
4. Znesek in rok porabe dodeljenih sredstev: znesek sredstev je 2.134,83 EUR. Dodeljena sredstva za
tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:
– prijava na razpis
– izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 10 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo
do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, osebno
oddane v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po
pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednji strani mora
biti označeno: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2019«,
na hrbtni strani ovojnice pa mora biti naveden naziv
vlagatelja.
7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenovana
s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
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RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge se vlagatelja pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene,
bodo s sklepom zavržene. Komisija bo opravila pregled
prispelih vlog. Po preveritvi izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog z zahtevanimi dokazili, bo
pripravila predlog razdelitve razpisanih sredstev.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sredstev. Skupaj s sklepom bodo prejeli pogodbo. Če pogodba ni podpisana v roku 8 dni od prejetja, niti ni v tem roku
vložena pritožba zoper sklep o višini odobrenih sredstev,
se šteje, da je vloga za pridobitev sredstev umaknjena.
9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen,
Komen 86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne
strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Boštjan Frančeškin,
tel. 05/731-04-53, e-pošta: bostjan.franceskin@komen.si v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 91100-36/2019

Ob-3367/19

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19)
ter Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju Občine Škof
ljica (Uradni list RS, št. 54/15), Občina Škofljica objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoči na domu v Občini Škofljica
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 01/360-16-00,
e-pošta: obcina@obcina.skofljica.si.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini
Škofljica.
3. Vrsta storitve
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in vključuje:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je zaposlitev dveh oskrbovalk s polnim delovnim časom.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za enako časovno
obdobje. Predvideni začetek izvajanja storitve je s 1. 1.
2020.

6. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč na domu lahko izvaja le en
koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela za izvajanje storitve,
– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za
izvajanje storitve.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
– v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedoločen čas prevzel izvajalki neposredne oskrbe, ki sta že
zaposleni pri dosedanjem izvajalcu te storitve za območje Občine Škofljica, Centru za socialno delo Ljubljana,
enota Ljubljana Vič-Rudnik.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Škofljica.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
celotne Občine Škofljica.
9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Škofljica, ki jim preostale psihofizične
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju
tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki.
Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za povsem
samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
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11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet
koncesije
Obvezna:
a) splošna dokazila
1. izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
2. izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,
3. izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
4. organizacijsko shemo s prikazanim številom in
strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno,
da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali
organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati,
5. izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva,
6. projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
7. izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo
pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta oziroma
prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leta ali za določen čas, ki ne sme
biti krajši od trajanja zaprošene koncesije ali za določen
čas za največje obdobje, ki ga dovoljujejo predpisi, ki
urejajo stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnostih, z možnostjo podaljšanja, če je najemodajalec država ali lokalna skupnost,
8. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialnovarstvenih storitev
(uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali
vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt,
namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju
socialnovarstvenih storitev s projektom za gradbeno
dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
9. ponudbo cene z izračunom cene za socialnovarstveno storitev, oblikovano po metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev oziroma izračun
cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu
s poskusno določenimi normativi,
10. program dela izvajanja storitve,
11. referenčna potrdila,
12. ostala dokazila, ki so podrobneje določena
v razpisni dokumentaciji.
b) Finančna in poslovna dokazila:
1. letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih
3 let,
2. bonitetno informacijo AJPES-a, in sicer:
a. BON-2 za gospodarske družbe, za pravne osebe
javnega prava in zasebnega prava ali
b. BON-1/SP za samostojne podjetnike,
3. izjavo ponudnika o njegovi poslovni ustreznosti.
12. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje
do 2. 12. 2019, do 12. ure, na naslov »Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani ponudnika prejeta
na zgornji naslov najpozneje do 2. 12. 2019, do 12. ure.
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Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati
v zaprti ovojnici na naslov »Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica« s pripisom »Prijava JR – Pomoč
na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov
koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na
javni razpis na elektronski naslov obcina@obcina.skofljica.si do 29. 11. 2019 do 12. ure. Vsa vprašanja in
odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani
naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 3. 12. 2019 ob
10. uri v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica. Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko
udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno
izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika.
Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu določeno krajevno
območje izvajanja storitve. O vsaki ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija pridobila mnenje Socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po
pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po preteku
roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo zgolj
popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na
tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice,
če je bilo dano, pripravila predlog za podelitev koncesije
ter o tem obvestila ponudnike.
Nepravočasno prispelih vlog komisija ne odpira in
jih zaprte vrne ponudniku.
14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– reference ponudnika – do 10 točk.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ,
ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse
zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral
najvišje število točk v skladu z navedenimi merili. Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne
komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila
občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županom Občine Škofljica.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Milena Zorc, referent za družbene dejavnosti,
tel. 01/360-16-11, e-pošta: milena.zorc@obcina.skofljica.si oziroma obcina@obcina.skofljica.si.
17. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na
spletni strani Občine Škofljica: www.skofljica.si.
Občina Škofljica
Št. 35200-01/2019

Ob-3371/19

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1
(Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o soci-
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alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so trenutno prosta stanovanja:
– enosobno stanovanje v Bovcu na naslovu Kot 24,
v izmeri 37,00 m2
– štirisobno stanovanje v Čezsoči na naslovu Čezsoča 41, v izmeri 112,34 m2
– in druga stanovanja, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
11/09, 81/11 in 47/14 – v nadaljevanju: Pravilnik) niso
zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je
določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15
– v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa,
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem).
Neprofitna najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, znaša za stanovanje na
naslovu Kot 24 116,52 € mesečno, za stanovanje na
naslovu Čezsoča 41 pa 246,24 € mesečno.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri
55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje), znaša
najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 €/mesečno.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu
z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega
stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in
premoženjsko stanje ni več upravičen do najema neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno najemnino.
1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani
naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila
varščine
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

število članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko

40 % vrednosti
primernega stanov.
15.149 €
18.515 €
23.565 €
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri
čemet se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana
najemnina.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci so poslovno sposobni državljani RS ter
ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih členic EU,
ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo prijavljeno stalno bivališče na območju
Občine Bovec najmanj eno leto pred objavo razpisa
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim
uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni
najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki
jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka
– da dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2018
ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2018 znašala
1.092,74 €.

Velikost
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

gornja meja dohodka gospodinjstva
(brez plačila lastne udeležbe)
%
Meja dohodka
(v €- neto)
90 %
983,47
135 %
1.475,20
165 %
1.803,02
195 %
2.130,84
225 %
2.458,66
255 %
2.786,49

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne
omogočajo neposrednega pridobivanja vseh podatkov
o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo
prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva predložiti sami.
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja (kot osnova za določitev primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami
in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne
površine iz točke 1.3.)

število članov gospodinjstva
4-člansko
5-člansko
6-člansko

40 % vrednosti
primernega stanov.
27.604 €
31.981 €
35.347 €
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tudi:

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini
Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede
na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih
o podržavljenju (prejšnji imetniki stanovanjske pravice,
če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja)
– državljani držav članic EU, ki imajo dovoljenje
za stalno bivanje in njihova država izpolnjuje pogoj
vzajemnosti, kot je določeno v 160. členu Stanovanjskega zakona
– osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US
in 14/99 – odl. US – pop.), Zakonu o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS
(Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS,
št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in
65/05 – ZZZRO), če izpolnjujejo ostale splošne pogoje
za upravičenost do pridobitev neprofitnega stanovanja
v najem.
2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede
stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe
bivanja, in sicer:
stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 let

20 točk
30 točk
40 točk
50 točk

Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa.
V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in
socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno varstvene razmere prosilca bodo ocenjene in točkovane tako, kot je določeno
v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V skladu s 6. členom Pravilnika se s tem razpisom
opredeli tudi prednostna kategorija prosilcev – to so
mlade družine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od
staršev ni starejši od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij
mlade družine, prejme dodatnih 50 točk.
4. Prednost pri dodelitvi
V primeru, da več prosilcev doseže enako število
točk glede na oceno stanovanjskih, socialnih in drugih
razmer, se vrstni red med temi upravičenci določa po
naslednjih prioritetah:
– prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec
– prosilci z večjim številom otrok
– nižji ugotovljeni dohodki na člana gospodinjstva.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 15. 11. 2019 do vključno 9. 12. 2019 v sprejemni pisarni Občine Bovec vsak
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delovni dan od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo
tudi na spletni strani Občine Bovec www.obcina.bovec.si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni
pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po
pošti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, s pripisom: »Javni razpis – Neprofitna
stanovanja«.
Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe
po tarifni številki 1 in 3 ZUT-UPB5 in ZUT-I (Uradni list
RS, št. 106/10 in 35/16).
Upravna taksa v skupnem znesku 22,66 € se plača
z gotovino v sprejemni pisarni ali se nakaže na transakcijski račun Občine Bovec, številka SI56012064060309109,
sklic SI11 75051-7111002.
Rok za oddajo vlog je vključno 9. 12. 2019.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod
tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno
zdravstvenih razmer
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih
zbirk podatkov
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva
v letu 2018 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina,
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina
itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki
so vključeni v institucionalno varstvo ...
4. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2018
5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu
2019, če v letu 2018 ni imel dohodkov iz delovnega
razmerja
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega polnoletnega družinskega člana (izda Zavod RS
za zaposlovanje)
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o bivanju pri
starših ali sorodnikih, dokazilo o lastništvu stanovanja ...
8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku
3. člena Pravilnika,
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada
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12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno zdravstvene razmere
13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje
14. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo
o obstoju zunajzakonske skupnosti (obrazec)
15. zdravniško potrdilo o nosečnosti
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju
roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu ...).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila
občinska uprava neposredno od pristojnega državnega
organa.
Listine, priložene k vlogi, se zadrži in jih po izteku
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Z dnem pravnomočnosti prednostne liste preneha
veljati prednostna lista A, sestavljena v letu 2018.
6. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje
stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju komisija), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogleda. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec
podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve
neprofitnega stanovanja, njegova vloga se zavrne.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis
najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi
odloči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna
razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama
upravičencev.
Udeleženec razpisa je dolžan pisno javiti vsako
spremembo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavnosti prednostne liste (npr. sprememba naslova, stanovanjskega statusa, števila članov gospodinjstva ...).
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in
prosilca črta iz seznama upravičencev.
Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom,
veljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika.
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Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu
Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, v času uradnih
ur ali po tel. 05/38-41-900.
Občina Bovec
Št. 354-758/2019-4

Ob-3372/19

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana
za leto 2020 s področja varstva okolja
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov
nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) v letu 2020,
ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo
izvedeni na območju MOL, in sicer:
– Sklop A: Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
– Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za
ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi
tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih
sredstev. MOL bo sofinanciral le aktivnosti, ki bodo za
udeležence brezplačne.
Posamezna okoljska nevladna organizacija in neprofitna organizacija lahko prijavi na posamezen sklop
javnega razpisa največ 2 projekta. Če bo vlagatelj na
posamezen sklop vložil več kot 2 projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo
kot takšni evidentiral MOL. Istega projekta se ne sme
prijaviti na oba sklopa.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 26. oktobra 2020, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo
prejeti najkasneje na omenjeni datum.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na
področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja
krajine (pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi,
ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v MOL.
Vloge drugih subjektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje
pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis vloge za sofinanciranje.
Pri sklopu A morata biti metodologija dela oziroma
orodje zasnovana tako, da lastnik zemljišča nima stroškov z izvajanjem aktivnosti in nadaljnjega vzdrževanja
zemljišča.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A, ki se ne bodo
izvajale na zemljiščih v lasti MOL, mora izvajalec po
potrebi pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
Pri projektu/aktivnostih iz sklopa B mora izvajalec
do izvedbe projekta pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
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V primeru posega v naravo, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo ali naravovarstveno
soglasje, mora vlagatelj priložiti k vlogi pozitivno mnenje
Zavoda RS za varstvo narave.
V obrazcih 4A in 4B je potrebno navesti vse načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne štejejo
med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote zaprošenih
sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 40.000,00 EUR
(26.000,00 EUR za sklop A in 14.000,00 EUR za
sklop B).
MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2020.
4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot
priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 16. 12. 2019 (velja datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
z obvezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in
neprofitnih organizacij v MOL za leto 2020 s področja
varstva okolja – sklop …..«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in naslov ter poštna številka in
kraj vlagatelja.
Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpolnjena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni
zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo obravnaval
ter bo s sklepom zavržena.
Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, in vrednoteni v eurih.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena
vloga.
5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne
bo javno, se bo pričelo 20. 12. 2019. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo
isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo
odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da jo
v roku 3 dni dopolnijo.
6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti
v sofinanciranje
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/aktivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za oba sklopa (A
in B). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi doseženih
točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje ocenjenih
vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti v višini največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar:
– za sklop A ne več kot 26.000,00 EUR in
– za sklop B ne več kot 7.000,00 EUR.
Kolikor se na enem sklopu ne porabijo vsa razpolož
ljiva sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo
na drug sklop.
Merila za sklop A:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– ponovljivost izvedbe,
– razvoj metodologije oziroma orodja,
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– izvirnost,
– koristnost/uporabnost za okoliško prebivalstvo.
Merila za sklop B:
– vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– kategorija ogroženosti,
– reference nevladnih organizacij ali neprofitne organizacije s področja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov
ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (2016–2019),
– število izobraževalnih aktivnosti.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami
ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku ocenjevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih
projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila
z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo
o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo
opravila področna komisija.
6. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomočnosti sklepa o izbiri do 26. oktobra 2020.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti,
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projekta/aktivnosti,
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– morajo dejansko nastati,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne
in socialne zakonodaje,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.
Upravičeni stroški za posameznen sklop so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovoljskem
delu kot ga določa Zakon o prostovoljstvu (Uradni list
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
7. Roki porabe dodeljenih sredstev
MOL bo z izbranimi vlagatelji sklenil pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali
v skladu z določili Odloka o proračunu Mestne občine
Ljubljana za leto 2020, morebitnimi spremembami in
rebalansi proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porab
ljena do 26. oktobra 2020.
8. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava,
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje
ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
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Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega
razpisa in razpisne dokumentacije,
– tistih vlagateljev, katerih vloge bodo ocenjene
z manj kot 50 točkami,
– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu
»Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« (0) točk,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu razpisa
najkasneje v 90 dneh od zaključka odpiranja vlog.
9. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani
k podpisu pogodbe.
10. Dostopnost dokumentacije
Osebni prevzem razpisne dokumentacije je mogoč
od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer vsak delovni dan med 9. in 12. uro
v Oddelku za varstvo okolja Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani (IV. nadstropje, soba 413 pri Ivani Popov Jovanović).
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani MOL: https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/.
11. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: za vse zainteresirane bo dne 4. decembra 2019
od 16. do 18. ure organiziran sestanek na naslovu,
navedenem v 11. točki, in sicer v sobi 417. Dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo vsak delovni
dan do vključno 13. decembra 2019 pri Heleni Regina,
tel. 01/306-43-38, med 8. in 10. uro oziroma na elektronskem naslovu helena.regina@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 671-0007/2019-04

Ob-3386/19

Javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj
Gradec za leto 2020
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep
Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 7. člen
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 87/15 – UPB2), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO
Slovenj Gradec (Uradni list RS, 69/17, 68/18, v nadaljevanju Odlok), Letni program športa (LPŠ), sprejet
na 9. seji občinskega sveta, dne 23. 10. 2019, Sklep
župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa in imenovanju komisije za vodenje postopka
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020,
št.: 671-0007/2019-01, z dne 11. oktober 2019.
Letni program športa je objavljen na internetni strani
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
3. Predmet javnega razpisa LPŠ
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-

javnosti LPŠ, dodelitev pravice do uporabe prostora
izvajalcem za izvedbo LPŠ v javnih športnih objektih.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli za izvedbo
LPŠ, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne
uporabe prostora, morajo biti v celoti namenjena v dobro
občanov, udeležencev programov.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18) in pogojev in meril,
ki so sestavni del Odloka.
Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj
Gradec www.slovenjgradec.si.
Dodatna določila:
– Izvajalci športnih prireditev so v skladu z Odlokom
upravičeni do sofinanciranja ene prireditve, razen zveze
društev, ki je upravičena do največ treh.
– Sredstva za izvedbo prireditev Tek miru in S kolesom okoli Uršlje gore in udeležbo na Mednarodnih igrah
otrok so skladno z LPŠ opredeljena ločeno in v celoti
namenjena izvajalcu prireditve.
– Izvajalcem programa občinskih panožnih športnih
šol, ki so do sofinanciranja upravičeni iz naslova javnih
razpisov v preteklih letih, za istega izvajalca ne podajajo nove vloge, temveč poročilo o izvajanju programa in
dokazilu o nadaljnji vključenosti v izvajanje programa
za dotično osebo.
– v primeru zamenjave strokovnega delavca,
mora biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje
izobrazbe oziroma usposobljenosti in primerljivih kompetenc.
– Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje
programe socialno ogrožene otroke.
– Odobrena sredstva in pravico do brezplačne uporabe prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni in dodeljeni s tem razpisom.
– Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona
o športu dolžni javno objaviti izračun cene programa ter
sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.
– Prijavitelji lahko prijavijo programe, ki jih sami
tudi izvajajo.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki
so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem
odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo
ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja in uporabe prostora z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu in so strokovni delavci
vpisani v register strokovno izobraženih in usposobljenih
delavcev v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo
dejavnosti ter izračun cene programa za uporabnika
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa.
– izvajajo programe, ki so neprofitni,
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– izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom in
Zakonom o športu,
– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2019 –
velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec
za leto 2019.
Izvajalci, ki za posamezne programe nimajo ustreznega strokovnega kadra, niso upravičeni do sofinanciranja ali uporabe prostora za ta program.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža
v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri
čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
6. Predmet sofinanciranja in okvirni obseg javnih
sredstev za sofinanciranje v letu 2020
Predmet sofinanciranja je izvedba letnega programa športa v MO Slovenj Gradec. Okvirna višina javnih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa
v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski postavki 36. šport, znaša skupno 458.395 €, po posameznih področjih pa:
1. Športni programi, proračunska postavka 3610:
362.095 €
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– šolska športna tekmovanja OŠ
– plavalno opismenjevanje
– aktivne počitnice
– šport otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
– šport mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
– občinska panožna športna šola
– kategorizirani športniki
– vrhunski šport
– kakovostni šport
– športna rekreacija
– šport starejših
– šport invalidov
2. Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619: 45.000 €
3. Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu 7.000 €
4. Organiziranost v športu, proračunska postavka 3682:
– delovanje društev in zvez 25.000 €
5. Športne prireditve in promocija športa, proračunska postavka 3631: 19.300 €
Dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim
proračunom za leto 2020.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na
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podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene
porabljena v proračunskem letu 2020 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način
oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa na splet
nem portalu in oglasni deski MO Slovenj Gradec.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce, vzorec pogodbe, navodila za oddajo
vloge.
Vloge, izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih,
s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo
vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je 16. december 2019 ali tega dne
priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2020«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani datoteki (zip), na elektronski naslov sport@slovenjgradec.si,
z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – Šport 2020«.
9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu
prispetja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način ki je določen
v 8. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu)
ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge
(nepopolne vloge).
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločbe o izbiri
in obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
odobrenih proračunskih sredstev in pravice do uporabe
prostora iz naslova tega javnega razpisa.
10. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2020 in razpisna dokumentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na
sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Informativni dan s predstavitvijo razpisa bo v sredo,
27. 11. 2019, ob 15. uri, v sejni sobi MO Slovenj Gradec.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Razpisi delovnih mest
Su KS 53/2019-2

Ob-3360/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
prosto sodniško mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS, zunanjem oddelku
v Mariboru
Razpisni pogoji
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.

2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 100-4/2019/3

Ob-3370/19

Na podlagi 66. člena Poslovnika o delu sveta Osnovne šole Stranje ter na podlagi 9. seje Sveta
Osnovne šole Stranje z dne 25. 10. 2019, Svet zavoda
Osnovne šole Stranje, Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 36/08, 58/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZP-CP-2D, 47/15 – ZOFI-J, 46/16 – ZOFI-K,
25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 22. 3. 2020 oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stranje,
Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica, s pripisom »Prijava
za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Stranje
Ob-3384/19
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem zdravstvu (ZSV-UPB1, Uradni list RS,
št. 36/04) in na podlagi 34. člena Statuta Zavoda Prizma
Ponikve, Svet zavoda Prizma Ponikve razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice
Posebno socialno varstvenega zavoda
Prizma Ponikve
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih
disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 5 let
delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v so-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
glasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma ga je dolžan/dolžna opraviti
v roku 1 leta po imenovanju za direktorja/direktorico.
Kandidat/ka mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti, aktivno mora obvladati slovenski jezik, osnovna
računalniška znanja in mora imeti izpit B-kategorije.
Direktor/direktorica bo imenovan za 5-letni mandat.
Kandidat/ka mora predložiti program dela za 5-letni
mandat.
Direktorja/direktorico imenuje Svet zavoda Prizma
Ponikve s soglasjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima
zavod sedež.
Kandidati naj pisno prijavo s kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, z ustreznimi
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in programom dela ter razvoja zavoda pošljejo v zaprti ovojnici
v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Prizma Ponikve, Ponikve 76, 1312 Videm - Dobrepolje, z oznako
»Prijava na razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve
– Ne odpiraj«.
Svet zavoda Prizma Ponikve
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Ob-3385/19
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke mag. Darinke Kobalej Šteharnik razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Darinki Kobalej Šteharnik
v Mariboru
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-3382/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje
državne javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka JPP – POM2020).
Predmet poziva je sofinanciranje programa, ki obsega izvajanje državne javne službe v letu 2020 v po
oblaščenem muzeju.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 25.000,00 evrov.
Javni poziv bo trajal od 14. 11. do 14. 12. 2019.
Besedilo javnega poziva bo 14. 11. 2019 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
Ob-3366/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum
nastopa poslovanja notarja.
20. 11. 2019 prične s poslovanjem notarka Barbara
Andrič Velkovrh v Ljubljani, Slovenska cesta 56.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 303-13/2019

Ob-3369/19
Povabilo

k predložitvi vlog za sofinanciranje
operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom
CTN
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020«, 6. prednostne osi
»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«,
tematskega cilja »Ohranjanje in varstvo okolja ter
spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne
naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti
zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«,
Specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora
na urbanih območjih«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora
operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne
naložbe (PN) 6.3 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna
služba ZMOS
Zastopnik: mag. Gregor Macedoni, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231

Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne
naložbe PN 6.3 so dostopni na spletni strani ZMOS.
Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in
IN TUS;
– Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en
projekt;
– Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en
program;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov (in program);
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi –
kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne
alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN« – neuradno prečiščeno besedilo.
ZMOS v vlogi PO za izbor operacij v okviru izvedbe
1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe
za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb
v programskem obdobju 2014–2020«, objavlja povabilo
k oddaji vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede
na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem
iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem
in kazalnikom iz operativnega programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem obvesti mestne občine
in posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih
teritorialnih naložb za PN 6.3.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij PN 6.3 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za okolje in prostor (PO MOP) preverja postopke
izbora operacij in ustreznost vlog ter pripravi vlogo za
odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno
v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju
2014–2020«.
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
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– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001.3.0, s spremembami iz izvedbenega
sklepa Evropske komisije z dne 15. 2. 2018;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 3. sprememba,
4.1, potrjena s strani Evropske komisije 11. 12. 2018,
v nadaljevanju: OP;
– Smernice za države članice o celostnem
trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe
o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in
EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– 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);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 51/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), v nadaljevanju UEM;
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14,
57/15 in 26/17);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020, 2. sprememba, maj 2018;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, verzija 1.10, december 2018;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
verzija 2.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.08, julij 2019;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
verzija 3.0, marec 2018;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.1, marec
2018;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.2, junij 2018;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma
CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3, verzija 1.02, januar 2019
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Mi-
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nistrstvo za okolje in prostor, objavljeni na spletnem
naslovu www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta
tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri
pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za izboljšanje urbanega
okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in
spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa oziroma k realizaciji Specifičnega cilja 1 PN 6.3 – Učinkovita raba
prostora na urbanih območjih.
Operacije se bodo izvajale na področju celovite
urbane prenove z ukrepi za reaktivacijo degradiranih in
prostih zemljišč v mestih, revitalizacijo mestnih središč,
zagotavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih
mest ter socialno vključenost. Poudarek je na celovitem pristopu pri načrtovanju in izvajanju naložb, ki na
izbranem območju smiselno povezujejo in rešujejo več
vprašanj hkrati.
Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih
območjih se v okviru PN 6.3 spodbuja izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij, kjer urbana prenova
spodbuja predvsem reaktivacijo prostih in slabo izkoriščenih površin znotraj mest.
Temeljna cilja povabila sta:
– učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih
območij z reaktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih
površin in stavb; in
– izboljšanje kakovosti javnih površin.
Pričakovani rezultat izvedenih ukrepov v okviru
PN 6.3 in Specifičnega cilja 1 so revitalizirane površine
v mestih.
Operacija pomeni projekt ali skupino projektov ter
potencialno program(i), ki prispevajo k ciljem prednostne
naložbe.
Po tem povabilu se lahko investicijski projekt in njegov vsebinski del, tj. program, ki se bo izvajal v revitalizirani zgradbi ali območju, prijavita kot dve samostojni
operaciji ali združeno kot operacija, ki obsega projekt ali
skupino projektov in program. Če se program prijavlja
kot operacija, mora biti vezan na operacijo, ki zajema
investicijski/e projekt/e. Prijava in izvedba zgolj programa ni možna brez prijave in izvedbe investicijskega
projekta. Program se lahko glede na njegovo naravo
izvaja pred, med ali po investicijskem projektu.
Operacije morajo prispevati k realizaciji Specifičnega cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanem območju, in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnikov
učinka v tem specifičnem cilju (glej poglavje 9).
4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem
oziroma mestnem svetu sprejeto trajnostno urbano strategijo (TUS) in sprejet izvedbeni načrt TUS (IN TUS).
V primeru operacij, ki prispevajo h kazalniku učinka CO40 – Sanirane stanovanjske površine na urbanih
območjih, ki izraža količino prenovljenih ali na novo
zgrajenih stanovanj, so upravičenci lahko tudi javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne
stanovanjske organizacije, ustanovljene v skladu s stanovanjskim zakonom, v 100 % občinski lasti, ki izvajajo
stanovanjsko politiko mestne občine.
Operacijo lahko izvaja več upravičencev, če to zahteva narava operacije (vsebinski sklopi in aktivnosti so
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povezani v celoto). Za operacijo kot skupino projektov
se smiselno uporablja definicija projekta.1
5. Upravičeni nameni
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij
v okviru PN 6.3 po tem povabilu so naslednji:
1. aktivnosti za izvajanje posegov fizične prenove
urbanih območij, ki med drugim lahko vključujejo rekonstrukcijo, vzdrževanje, rušitev in gradnjo stavb in drugih
gradbeno inženirskih objektov, ureditev fizične okolice
stavb, nakup nepremičnin in zemljišč (če je to upravičeno in potrebno za izvedbo projekta),2 oblikovanje novih
in ohranjanje obstoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi površinami;
2. podpora izvajanju projektov fizične prenove površin in stavb, kot je priprava urbanističnih rešitev, priprava
projektne dokumentacije in drugih potrebnih dokumentov za izvedbo projektov;
3. podporne dejavnosti za pripravo in izvajanje projektov celovite urbane prenove, kot so vključevanje širše
javnosti preko kampanj za ozaveščanje in informiranje,
vzpostavitev in delovanje projektih pisarn namenjenih
prenovi urbanih območij ter podpora lokalnim iniciativam;
4. ukrepi, ki bodo od začetka projekta podpirali aktivnosti za gospodarsko in socialno oživitev mestnih ob-

Razpoložljiva nepovratna sredstva EKP
1. Razpoložljiva nepovratna sredstva – skupaj
1.1 sredstva ESRR (80 %)
1.2 sredstva proračuna RS (20 %)

Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo
neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne
bodo financirani s strani sredstev EKP, zagotovljena iz
lastnih in/ali drugih virov.
Najmanj 90 % razpoložljivih nepovratnih sredstev bo
namenjenih za podporo večjim operacijam, katerih investicijska vrednost presega 1.000.000,00 EUR. Preostali
delež bo namenjen financiranju operacij, katerih investicijska vrednost je nižja od 1.000.000,00 EUR, pri čemer
je najnižja možna vrednost operacije 250.000,00 EUR.
Operacije, ki ne bodo dosegale mejne investicijske vred
nosti 250.000,00 EUR, niso upravičene do sofinanciranja. Vse vrednosti so mišljene kot bruto vrednosti (z
vključenimi vsemi dajatvami in prispevki).
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih
stroškov. Osnova za izračun višine sofinanciranja je
v primeru prihodkov na operaciji enaka vsem upravičenim stroškom, zmanjšanim za identificirane prihodke
v višini finančne vrzeli.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 %
upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja
upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
1
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je
mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena
merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno
z datumom začetka in konca (2(37) člen UEM).
2
V skladu z »Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020«.
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močij ter ustvarjanje novih kreativnih in poslovnih jeder
na prej opuščenih območjih;
5. ostale operacije na področju zagotavljanja trajnostnega urbanega razvoja, ki so skladne s pogoji in merili
za izbor operacij v okviru OP in ki prispevajo k realizaciji
specifičnih ciljev PN 6.3 ter h kazalnikom učinkov in rezultatov OP, oziroma ostale operacije (programi), ki jih
izvajajo upravičenci, v kolikor le-te dodatno prispevajo
k oživitvi urbanega območja ter smiselno dopolnjujejo
investicijski projekt trajnostnega urbanega razvoja.
Operacije se morajo izvajati na nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa nerevitaliziranih območij3 in na
območjih CTN, ki so opredeljena v TUS mestnih občin.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in
obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva in mejne vrednosti operacij
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika
Slovenija (RS).
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev
evropske kohezijske politike (EKP) za sofinanciranje
operacij po tem povabilu je:

Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
14.610.560,23 EUR
11.688.448,18 EUR
2.922.112,05 EUR

Kohezijska regija
Zahodna Slovenija
8.353.109,01 EUR
6.682.487,21 EUR
1.670.621,80 EUR

6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški in izdatki upravičenca so upravičeni, če so
nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju oziroma odločitvijo o podpori.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene4 pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
3
Popis nerevitaliziranih območij temelji na podlagi Naloge z naslovom Merila in kriteriji za določitev degradiranih
urbanih območij (DUO2), ki jo je po naročilu MOP izdelala
Fakulteta za arhitekturo. Naloga se osredotoča na območja,
ki se nahajajo znotraj urbanih središč, kjer bi se lahko s sanacijskimi ukrepi zagotavljala racionalnejša raba, trajnostni
razvoj in boljša učinkovitost prostora. Na podlagi meril in
kriterijev se izdela popis nerevitaliziranih območij.
Nerevitalizirana območja, kot jih definira Naloga DUO2
so DUO območja (degradirana iz funkcionalnega in fizičnega kriterija) in območja s sumom socialne in/ali okoljske
degradacije.
V okviru te prednostne naložbe OP bodo EU sredstva
namenjena izključno operacijam, ki se bodo izvajale na nerevitaliziranih območjih iz tega popisa, ki so prepoznana kot
DUO območja ali območja s sumom socialne in/ali okoljske
degradacije.
4
Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali
popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila
za sofinanciranje operacije iz svojega proračuna.
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Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena;
za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega
gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški,
kot jih opredeljujejo »Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politika
v obdobju 2014–2020«:
– investicije v opredmetena osnovna sredstva: nakup zemljišč z objektom ali z delom objekta, nakup zem
ljišč, gradnja objektov, napeljave, stroji, oprema, pohištvo
ter v neopredmetena sredstva ali stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amortizacije);
– stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– davek na dodano vrednost;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Omejitve pri upravičenih stroških so naslednje:
– DDV je upravičen strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če sredstva
kohezijske politike za upravičenca predstavljajo državno
pomoč; obračunani DDV ni upravičen strošek tudi, če
upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV;
– strošek urejanja komunalne infrastrukture je upravičen izključno na območju izvajanja operacije, z dodatno
omejitvijo pri operacijah, kjer bodo na urbanih območjih
zgrajene ali prenovljene javne ali poslovne stavbe (kazalnik CO39) ali sanirane stanovanjske površine (kazalnik
CO40), kjer ta strošek ne more biti prevladujoči glede na
celotne stroške operacije;
– stroški plač za zaposlene, ki opravljajo dela in naloge pri neposrednem proračunskem uporabniku, povezane z vodenjem in administracijo operacij, so omejeni na
največ 3 % celotne vrednosti upravičenih stroškov (velja
le za stroške dela administrativne podpore za izvajanje
vloge upravičenca in se ne nanaša na vsebinske zaposlitve v okviru operacij);
– v pristojnosti PO in OU je, da pri vsebinskem pregledu vloge presodi, ali je višina stroškov ustrezna ali ne,
oziroma ali je z navedenimi stroški možno doseči izvedbo
operacije in doseganje ciljev operacije, pri čemer se lahko
preverja tudi kombinacija stroškov za delo in zunanjih storitev, ki se vežejo na isto vsebinsko aktivnost operacije.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije.
8. Pogoji za izbor operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij
so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju rezultatov in, kjer
je to relevantno, kazalnikov učinka Specifičnega cilja 1
v okviru PN 6.3; program, prijavljen kot samostojna operacija ali kot del operacije, ki obsega projekt ali skupino
projektov, podpira rezultate in kazalnike učinka investicijskih projektov, na katere je vezan,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
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Predmet operacije mora biti skladen s predmetom
tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti predložena v skladu z zahtevami tega povabila.
V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega dela
operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora
upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru
PN 6.3, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v TUS mest in skladno z IN TUS (četudi uvrstitev
operacije, ki je predmet vloge, na seznam projektov
v IN TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi
CTN), kakor tudi cilji te PN;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna
naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013)
v 11 mestnih občinah;
3. operacije se izvajajo na nerevitaliziranih območ
jih, ki izhajajo iz popisa nerevitaliziranih območij;5
4. operacije upoštevajo načelo notranjega razvoja
urbanih območij s tem, da se izvajajo na nerevitaliziranih
površinah znotraj mest, dajejo prednost prenovi pred
novogradnjo, ali se usmerjajo na uporabo objektov kulturne dediščine;
5. pripravljenost operacije – operacija mora biti
izvedljiva v obdobju trajanja finančne perspektive
2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj Dokument
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega
v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo
investicijskega dokumenta6 (lahko pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana
oziroma novelacijo teh dokumentov), in podrobnejši terminski načrt izvedbe operacije;
6. programi, katerih namen je zagotavljanje vsebin
in dejavnosti v okviru urbane prenove, so upravičeni
do sofinanciranja le v primeru neposredne navezave na
investicijske projekte, ki vključujejo fizične prenove nerevitaliziranih območij in predstavljajo oživljanje območja
z vidika dodajanja vsebin fizično prenovljenim območjem
in izvajanje aktivnosti na območju prijavljene operacije;
7. za operacije, ki vključujejo posege v okolje po
merilih Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje, se obvezno upoštevajo zahteve glede presoje vplivov na okolje, ne glede na
to, ali je za objekt že bilo izdano gradbeno dovoljenje.
Pristojni okoljski organ mora izvesti okoljsko preveritev
oziroma predhodni postopek v skladu z določili uredbe,
in sicer pred potrditvijo vloge (prijavitelja) za operacijo
na PO MOP (v 2. fazi);
8. prijavljene operacije morajo imeti načrtovana
sredstva v NRP oziroma v finančnem načrtu. Ob oddaji
vloge je potrebno priložiti NRP oziroma finančni načrt,
v katerega je uvrščena operacija.
8.3. Priporočilo o uporabi standarda FIDIC
Za operacije, ki vključujejo gradnjo objektov, se pri
pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo in
sklenitve izvajalske pogodbe priporoča uporaba določil
gradbenih pogodb FIDIC. Natančnejša pravila glede izvajanja gradbenih pogodb bodo opredeljena v pogodbi
o sofinanciranju med upravičencem in PO MOP.
Glej opombo št. 3.
V tem primeru se pred oddajo vloge za odločitev
o podpori na posredniški organ obvezno izdela višji nivo
investicijske dokumentacije v skladu z UEM.
5
6
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9. Kazalniki učinka v PN 6.3
ID
CO37
CO38
CO39
CO40

Kazalnik
Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami
za urbani razvoj
Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih
Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih
območjih
Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih

Merska enota
osebe

Ciljna vrednost
700.000

m2
m2

200.000
20.000

stanovanjske enote 200

Posamezna operacija mora prispevati k realizaciji
vsaj enega kazalnika učinka od CO38 do CO40 v okviru
Specifičnega cilja 1 za PN 6.3. Posamezna operacija
lahko prispeva tudi k več kazalnikom učinka te PN.
V okviru Specifičnega cilj 1: »Učinkovita raba prostora na urbanih območjih« v PN 6.3 je potrebno doseči
naslednji kazalnik rezultata:
Kazalnik

Merska
enota
6.9 Površina nerevitaliziranih površin
ha
v mestih, ki izvajajo TUS

Izhodiščna vrednost

Izhodiščno leto

3.222,00

2016

10. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje
za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje oziroma izbor operacij temeljijo na naslednjih
dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3«.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo ocenila Strokovna komisija
ZMOS za izvedbo CTN.
Merila za izbor operacij v okviru tega povabila so
razvrščena v sklop A in sklop B. V okviru posameznega
sklopa so na podlagi »Meril za izbor operacij v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020« določena merila za
ocenjevanje operacij.
Operacije se točkujejo glede na prispevek posamezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva
k enemu ali več merilom. Dosežene točke po merilih
znotraj posameznega sklopa se seštevajo. Prav tako se
sešteje skupno število doseženih točk po obeh sklopih.
Seštevek točk za operacijo znotraj sklopov in skupni
seštevek po obeh sklopih sta podlaga za ugotavljanje
doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga
za razvrstitev operacije na seznam operacij za sofinanciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine
se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po
mestnih občinah.

Ciljna vrednost (za leto
2023)
3.186,00
(– 36 glede na leto 2016)

Če vloga zajema program kot samostojno operacijo, se za točkovanje v sklopu A upošteva prispevek
investicijskega projekta (investicijskih projektov), na katerega (katere) se program kot samostojna operacija navezuje, h kazalnikom od CO38 do CO40; za točkovanje
v sklopu B pa se upošteva njun skupni prispevek k merilom za dodatno skladnost z nameni specifičnega cilja 1.
Skop A: Merila za prispevek operacije k izboljšanju
kakovosti mestnega okolja (revitalizirane površine) ter
s tem povečanja kakovosti življenja v mestih
V okviru operacije bo dosežen naslednji obseg:
A.1 ustvarjenega ali saniranega odprtega javnega
prostora na urbanih območjih (kazalnik CO38):
– več kot 5.000 m2
– od vključno 1.000 do 5.000 m2
– manj od 1.000 m2

5 točk;
3 točke;
1 točka;

A.2. zgrajenih ali prenovljenih javnih in poslovnih
stavb na urbanih območjih (kazalnik CO39):
– več kot 2.000 m2
– od vključno 500 do 2.000 m2
– manj od 500 m2

5 točk;
3 točke;
1 točka;

A.3. v okviru operacije bo doseženo število saniranih ali novozgrajenih7 stanovanjskih enot na urbanih
območjih (kazalnik CO40):

enot

– več kot 25 stanovanjskih enot
– od vključno 5 do 25 stanovanjskih
– manj kot 5 stanovanjskih enot

5 točk;
3 točke;
1 točka.

Sklop B: Merila za dodatno skladnost z nameni specifičnega cilja v okviru PN:
B.1. Operacija vključuje vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest na območjih
reaktiviranih površin
B.2. Operacija prispeva k več kazalnikom učinka od CO38 do CO40
B.3. Operacija prispeva k izboljšanju energetske učinkovitosti javnih stavb ali stanovanj v javni lasti

1 točka;
1 točka;
1 točka;

7
Četudi novozgrajenih stanovanj ni v nazivu kazalniku CO40, je podlaga za novozgrajena stanovanja podana v razlagi
k temu kazalniku v OP: »**** Kazalnik izraža količino prenovljenih ali na novo zgrajenih stanovanj v stanovanjskih soseskah,
ki so rezultat urbane prenove. Ciljna vrednost je bila izračunana na podlagi razpoložljivega obsega sredstev.«
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B.4. Operacija zajema ukrepe s področja trajnostne mobilnosti
B.5. Operacija spodbuja revitalizacijo z razvojem rekreativnih površin
B.6. Operacija vključuje izvajanje oživljanja nerevitaliziranih območij preko vsebin in aktivnosti na
območju prijavljene operacije (program)
B.7. Operacija predvideva vključevanje ciljnih skupin in deležnikov v izvajanje aktivnosti
B.8. Operacija je namenjena izboljšanju položaja ranljivih skupin
Spodnja meja točk (skupni seštevek po obeh sklopih), ki jih mora vsaka posamezna operacija doseči glede
na predpisana merila, je 3 točke, pri čemer morata biti vsaj
1 točka iz sklopa A in 1 točka iz sklopa B.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni
višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij.
V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo izbrane tiste operacije, ki v večji meri dosegajo
kazalnik učinka.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu znotraj indikativne alokacije sredstev po
mestnih občinah, viru sofinanciranja in PN. Posameznemu
upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno
alokacijo sredstev, ki ne more biti presežena.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem povabilu
je 16. 12. 2019. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani
k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj
ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga
zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost NRP z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to povabilo
ni zahtevana. V obrazcih 4a, 4b, 5a, 5b in 5c se podatki
vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. Vloga
mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastop
nika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani
zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
2. izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS
in IN TUS;
4. izpolnjen Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki
obsega en projekt ali
izpolnjen Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program ali
izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki
obsega skupino projektov (in program) in
izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije in (če je aktualno)
izpolnjen Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj
operacije
5. izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov
v vlogi;
6. dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN
(grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
7. dokazilo, da se operacija izvaja na nerevitaliziranem območju, ki izhaja iz Popisa nerevitaliziranih območij
(grafični prikaz – jasno označeno območje izvajanja operacije znotraj le-tega);
8. izdelan DIIP v skladu z določbami UEM in, če je
potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta (lahko pa
tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če
sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja

Stran

2379

1 točka;
1 točka;
1 točka;
1 točka;
1 točka.

finančne perspektive 2014–2020 in prispevek k doseganju
kazalnikov iz poglavja 9 tega Povabila;
9. terminski načrt izvedbe operacije, iz katerega je
razvidno trajanje ključnih aktivnosti projekta, še posebej
v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, projektne
dokumentacije, razpisne dokumentacije za javna naročila (JN), izvedbo JN, izvedbo presoje vplivov na okolje,
pridobitvijo soglasja za izvedbo (gradbenega dovoljenja),
izvedbo gradnje, pridobitvijo uporabnega dovoljenja in zaključkom projekta; terminski načrt se predloži v obliki dopisa oziroma priloge k vlogi;
10. dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo
operacije (podpisano kopijo relevantnih delov veljavnega
Odloka o proračunu MO in NRP, v katerega je uvrščena operacija/projekt, ki je predmet vloge, za načrtovano
obdobje izvajanja operacije; v primeru JSS in neprofitnih
stanovanjskih organizacij je to npr. potrjeni letni program
dela, finančni načrt ipd.);
11. izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi
v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega originala in ene kopije celotne vloge (s prilogami) v elektronski obliki8 (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga,
303-13/2019« (Obrazec 8). Vlogo se pošlje na Strokovno
službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Dokumentacijo povabila lahko upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.zmos.si/ctn.
Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do
22. 11. 2019. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani
ZMOS predvidoma do 2. 12. 2019.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi
seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni
pisno preko elektronske pošte ter z objavo izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravičencih) in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en program;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega
skupino projektov (in program);
Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN« – neuradno
prečiščeno besedilo.
Združenje mestnih občin Slovenije
Poleg predložitve skeniranih podpisanih kopij vlagateljem priporočamo, da na USB ključek vključijo tudi dokumente
v odprti Word ali Excel obliki, kar pospeši postopek pregledovanja vlog.
8
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2014/30(1324-01)

Ob-3362/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki modernega centra, s kratico imena SMC in
s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 2, ter z matično številko: 4066065000, vpiše sprememba statuta
stranke.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0050 I 341/2019

Os-3243/19

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d, matična št. 1196332000, davčna št. 60595256, Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh
Gerečnik, p.p. 1234, Maribor - poštni predali, zoper
dolžnika Klemna Renčelj, EMŠO 1204979500120, Zgornja Hudinja 8, Celje, zaradi izterjave 886,48 EUR s pp,
20. avgusta 2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico dolžniku se postavi odvetnica Nataša Freitag, Glavni trg 7, Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 8. 2019
Z 6/2019

Os-3277/19

Okrožno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi
opr. št. Z 6/2019 s sklepom z dne 23. 10. 2019 drugemu
nasprotnemu udeležencu Ryanu Tolentino, neznanega
bivališča, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku za začasno zastopnico v tem postopku postavilo
odvetnico Špelo Bauman.
Začasna zastopnica bo drugega nasprotnega udeleženca zastopala v postopku vse do takrat, dokler drugi
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil, da ji je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 10. 2019
VL 39213/2019

Os-2794/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa
odv. Odvetnik Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana
Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Admirju Smajić,
Videm 38, Videm - Dobrepolje, ki ga zastopa zak. zast.
mag. Barbara Mejač – odvetnica, Grosuplje, zaradi izterjave 59,54 EUR, sklenilo:
Dolžniku Admirju Smajić, Videm 38, Videm - Dobrepolje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Barbara Mejač, Kolodvorska cesta 4, 1290 Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 8. 2019
0963 I 396/2016

Os-3198/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnice Adriatic Slovenice Zavarovalne družbe d.d., ma-

tična št. 5063361000, davčna št. 63658011, Ljubljanska
cesta 3A, Koper – Capodistria, proti dolžniku Tomažu
Šaranović, EMŠO 3009966210026, Kotnikova ulica 32,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 7.574,74 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Tomažu Šaranoviću se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega
zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Blaž Žibert,
Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2019
VL 42854/2019

Os-3242/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa
odv. Odvetnik Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana
Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Admirju Smajić,
Videm 38, Videm - Dobrepolje, ki ga zastopa zak. zast.
Saša Štrubelj – odvetnica, Brezje pri Grosupljem 36,
Grosuplje, zaradi izterjave 2.823,70 EUR, sklenilo:
Dolžniku Admirju Smajić, Videm 38, Videm - Dobrepolje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Saša
Štrubelj, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2019
II N 340/2019

Os-3294/19

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosod
nem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Petre Košele, Jerinov grič 11, Vrhnika,
zoper nasprotnega udeleženca Sebastiana Bučar, dejansko bivališče neznano, zaradi spremembe priimka
mld. otroka, dne 23. oktobra 2019 sklenilo:
Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca
se imenuje odvetnica Tadeja Erzin Potočnik, Prešernov
trg 3, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2019
VL 95905/2019

Os-3359/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor
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- poštni predali, proti dolžniku Denisu Muić, Zagrebška
cesta 72, Maribor - dostava, ki ga zastopa zak. zast.
Petra Jug Pavlin – odvetnica, Partizanska cesta 23, Maribor, zaradi izterjave 1.805,15 EUR, sklenilo:
Dolžniku Denisu Muić, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica
mag. Petra Jug Pavlin, Partizanska cesta 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2019
I 288/2019

Os-3324/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi,
ki se vodi pod opr. št. I 288/2019 na predlog upnika Komunala Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25.
junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Prodan Jurič d.o.o. iz Kopra, zoper dolžnico Tjašo Iris,
neznanega prebivališča, zaradi izterjave 276,38 EUR
s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča, postavi začasno zastopnico odvetnico
Sando Bužinel Matelič, Ulica Gradnikove brigade 6,
Nova Gorica, ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi
Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 288/2019
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 10. 2019

odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Edu Orterju, postavilo začasno zastopnico Majo Šerc,
odvetnico v Velenju.
Postavljena zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 10. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 146/2019

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas
obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Stanislav Mihelič, rojen
15. 11. 1948, EMŠO 1511948500815, nazadnje stanujoč Pečice 32, Pečice, umrl 16. 5. 2019 v Brežicah.
Opravilna
številka
zapuščinske
zadeve:
D 146/2019.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 25. 9. 2019
D 123/2019

I 271/2019

Os-3325/19

Os-3114/19

Os-3113/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi,
ki se vodi pod opr. št. I 271/2019 na predlog upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper
dolžnico Tjašo Iris, neznanega prebivališča (prej Branik
176, Branik), zaradi izterjave 77.962,10 EUR s pripadki,
sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžnici Tjaši Iris, Branik 176,
Branik, neznanega prebivališča (prej Branik 176, Branik), postavi začasno zastopnico odvetnico Sando Bužinel Matelič, Ulica Gradnikove brigade 6, Nova Gorica,
ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega
sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 271/2019 vse do takrat,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 10. 2019

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Karolini
Ogrin, roj. 10. 9. 1955, umrli 2. 3. 2019, nazadnje stan.
Stična 1, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob
smrti vdova, zapustnica otrok ni imela, zapustila je sestro Bredo in polbrata Vladislava, ki pa sta se dedovanju
odpovedala.
S tem oklicem sodišče poziva neznane 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 Grosupljem
dne 2. 10. 2019

In 214/2015

D 316/2007

Os-3164/19

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku
Edu Orter, Šaleška cesta 16, Velenje, zaradi izterjave
2.343,79 EUR s pp, na podlagi določb 4. točke drugega

Os-3061/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Mariji Pleš, rojeni 15. 3. 1882, nazadnje stanujoča Rateče 71, ki je umrla v Trbižu, Italija,
dne 31. 10. 1970.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
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Ker dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena
Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Mariji Pleš, naj se
priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 9. 2019
D 208/2003

Os-3062/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Kopavnik Jožefu, rojenem 29. 9.
1876, nazadnje stanujoč Rateče 67, ki je umrl dne
21. 10. 1963.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena
Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pokojnem Kopavnik Jožefu, naj
se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 9. 2019
D 211/2019

Os-3262/19

Po pok. Ivanu Hrvatin, sinu Ivana, roj. 16. 8. 1840,
nazadnje stanujočem Badihi/Puberle/Plavje 232, ki je
umrl dne 26. 5. 1937 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Iščejo se morebitni zapustnikovi potomci (zapustnik
je imel hčerko Hrvatin Ivano, roj. 1. 2. 1870, poročeno
s Korda Andrejem in hčerko Hrvatin Marijo, roj. 5. 5.
1892, ki je bila tudi poročena), zapustnikovi sorojenci
oziroma njihovi potomci, ter zapustnikovi bratranci in
sestrične oziroma njihovi potomci.
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 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 2019
D 215/2019

Os-3291/19

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 3. 8. 2019 umrli Mariji
Kerin, hči Mihaela, roj. Škrbina, roj. 25. 6. 1924, nazadnje stan. Veliki Podlog 38, Leskovec pri Krškem, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči po pokojni Mariji Kerin, 25. 6. 1924,
nazadnje stan. Veliki Podlog 38, Leskovec pri Krškem,
umrla dne 3. 8. 2019, 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 24. 10. 2019
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Os-3090/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Stanislavu Taferner, roj. 26. 6. 1947, umrl 31. 10. 2016, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Za tremi ribniki 12, Maribor, gre
za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 9. 2019
I D 574/2019

Os-3259/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 1. 3. 2019 umrlem Miroslavu
Križanič, sin Jakoba Strnišča, roj. 27. 12. 1951, drž. RS,
samski, nazadnje stan. Stantetova ulica 24, Maribor,
pridejo kot dediči III. dednega reda v poštev tudi tete in
strici zapustnika po očetovi strani, torej bratje in sestre
zap. očeta Jakoba Strnišča oziroma v kolikor so le-ti že
pokojni, njihovi potomci (zap. bratranci in sestrične), sodišče pa ne razpolaga z njihovimi podatki.
Sodišče zato poziva zapustnikove tete in strice po
očetovi strani, torej brate in sestre zap. očeta Jakoba
Strnišča oziroma v kolikor so le-ti že pokojni, njihove
potomce (zap. bratrance in sestrične) oziroma 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 9. 10. 2019
D 405/2019

Os-3268/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 18. 8. 1924 umrlem Grobiša Francu, pok.
Jerneja, roj. 6. 2. 1869, Opatje selo.
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 4. 10. 2019
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III D 84/1973

Os-3266/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski
postopek po pok. Karolu Benčina, pok. Jožefa, roj. 4. 11.
1892, nazadnje stanujoč na naslovu Žirje 23 (stara h.
št. 22), p. Sežana, ki je umrl dne 24. 1. 1973, zaradi
dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Žirje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega
leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 10. 2019
D 145/2018

Os-3064/19

V zapuščinski zadevi po dne 1. 3. 1983 umrli Antoniji Martinšek, roj. 12. 6. 1903, hčeri Lovrenca Molka,
nazadnje stan. Verd 136, Vrhnika, sodišče na podlagi
prvega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo
tukajšnjemu sodišču. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 9. 2019

Oklici pogrešanih
N 23/2019

Os-3298/19

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek
za proglasitev pogrešane Kajfež Marije, roj. 7. 8. 1879
v Planini pri Kostelu, hčerke Mavrovič Jožefa in Mavrovič Marije, za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 18. 10. 2019
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Paulin Alenka, Maleševa 2, Ljubljana, diplomo,
št. 1874, izdano na ime Alenka Cotič, izdajatelj Fakulteta
za sociologijo, politične vede in novinarstvo, leto izdaje
1991. gni-341188
Stošić Emil, Suha Punta 1, 23000 Zadar, diplomo
št. 37/1715, izdajatelja Univerza v Ljubljani, leto izdaje
1992. gnt-341152
UP PEF, Cankarjeva 5, 6000 Koper, diplomo,
št. 1-099/2016, izdajatelj UP PEF, leto izdaje 2016.
Ob-3373/19

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO CIMERMAN IGOR S.P.,
ZADRUŽNA CESTA 2, Črnomelj, potrdilo za voznika,
št. 013558/AD15-2-3496/2016, izdano na ime Goran
Simić, veljavnost od 31. 8. 2016 do 9. 1. 2020, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-341140
AVTOPREVOZNIŠTVO
CIMERMAN
IGOR
S.P., ZADRUŽNA CESTA 2, Črnomelj, izvod licence, št. 013558/002, za vozilo Mercedes Benz, reg.
št. NM DA-305, veljavnost do 9. 1. 2020. gnf-341141
Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Rakek, izvod licence, št. 013725/029, za vozilo MAN, reg.
št. LJ NE-044, veljavnost do 21. 4. 2020. gni-341138
DRINA LOGISTICS D.O.O., KUKOVČEVA ULICA 1, Celje, izvod licence, št. GE10452/08362/004, za
vozilo Volvo FH500, reg. št. CE IC-572, veljavnost do
14. 2. 2024. gnc-341144
Gombač Zoran, Hrušica 56, Podgrad, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003693002, izdal Cetis
Celje d.d. gnp-341181
Horvat Tomaž, Dolenje Selce 17, Dobrnič, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500027042020, izdal Cetis
Celje d.d. gnh-341139
INTERGEM d.o.o., Dolenjska cesta 138, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 014260/SŠD38-2-220/19, izdano
na ime Smail Šakinović. gno-341136
INTERGEM d.o.o., Dolenjska cesta 138, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 014260/SŠD38-2-3223/18, izdano na ime Sejad Karajić. gnj-341137
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, izvod licence, št. 016715/189, za vozilo MAN, reg.
št. LJ 20JKS. gnd-341143
Magajne Praprotnik Tina, Reboljeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje
cestnega prevoza potnikov, št. 805616, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2018. gnn-341158
Magajne Praprotnik Tina, Reboljeva ulica 2, Ljubljana, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje
avtotaksi prevozov, št. 805616, izdajatelj Ministrstvo za
infrastrukturo, leto izdaje 2018. gnm-341159
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/SŠD26-2-1740/2016,
izdano na ime Stojanov Dragan, veljavnost do 30. 3.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gno-341182
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/AD26-2-4948/2016,

izdano na ime Veličković Saša, veljavnost do 18. 1.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnn-341183
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/SŠD26-2-640/2018,
izdano na ime Veličković Saša, veljavnost do 1. 12.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnm-341184
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/SŠD26-2-3551/2016,
izdano na ime Džaja Kemal, veljavnost do 3. 9. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl-341185
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/SŠD2-4159/2015, izdano na ime Džaja Kemal, veljavnost do 3. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-341186
MARKO PRIJATELJ s.p., KOLENČA VAS 4 A, Struge, potrdilo za voznika, št. 013462/SŠD26-2-7778/2017,
izdano na ime Džaja Sadika, veljavnost do 19. 10.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnj-341187
MILENKO
STEPANOVIĆ
S.P.,
ŠARANOVIČEVA ULICA 8, Celje, potrdilo za voznika
št. 016125/AD13-2-5172/2018, serijska št. 05016379,
veljavnost od 17. 10. 2018 do 24. 10. 2019, izdano na
ime Marković Negovan. gnx-341148
MILENKO
STEPANOVIĆ
S.P.,
ŠARANOVIČEVA ULICA 8, Celje, potrdilo za voznika
št. 016125/SŠD13-2-651/2019, serijska št. 05017500,
veljavnost od 30. 1. 2019 do 21. 2. 2019, izdano na ime
Topalović Drago. gnw-341149
MILŠPED D.O.O., KIDRIČEVA ULICA 13 D, Trzin,
izvod licence GE009342/06626/003 za vozilo Mercedes
Benz Actros 1841 z reg. št. LJ IR 298. gnu-341151
NIKIĆ MILAN S.P., ŠALARA 33 B, Koper – Capodistria, izvod licence št. 013496/001 za vozilo MAN
TGA 430, reg. št. KP CN 033, veljavnost 7. 12. 2019.
gnv-341150
Omić Elvir, Sela pri Dolenjskih toplicah 49, Dolenjske
Toplice, certifikat NPK, št. 7828188011-20-2018-33119,
izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola, leto izdaje
2018. gni-341163
Pezić Mirzet, Gornja Rovna bb, 72260 Busovača,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu NPK: gozdarski
traktorist, št. 6718282011-20-2019-39827, izdala SGLŠ
Postojna leta 2019. gnz-341146
Plohl Medved Bernard, Bukovci 79a, Markovci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015029002, izdal
Cetis Celje d.d. gnl-341160
Porčić Ramo, Višnarjeva ulica 2, Medvode, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500040563001, izdal Cetis
Celje d.d. gnj-341162
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-4880/2018,
izdano na ime Nikolić Goran, veljavnost od 1. 10.
2018-1. 10. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnh-341164
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/AD63-2-3834/2018,
izdano na ime Nikolić Mirko, veljavnost od 3. 8. 2018 do
3. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gng-341165
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-1540/2018,
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izdano na ime Savić Dragoslav, veljavnost od 16. 3. 2018
do 24. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnf-341166
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-2039/2018,
izdano na ime Savić Ivan, veljavnost od 16. 4. 2018 do
17. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-341167
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-747/2018,
izdano na ime Stanić Jovica, veljavnost od 2. 2. 2018 do
22. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-341168
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-3-4880/2018,
izdano na ime Trifunovikj Radenko, veljavnost od 1. 10.
2018 do 1. 10. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnc-341169
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/RB63-2-5501/2018,
izdano na ime Veljković Zoran, veljavnost od 6. 11. 2018
do 3. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnb-341170
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-2203/2019,
izdano na ime Nešić Dejan, veljavnost od 10. 4. 2019 do
16. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-341171
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-3-1358/2018,
izdano na ime Nešić Saša, veljavnost od 8. 3. 2018 do
16. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gny-341172
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-3-2397/2017,
izdano na ime Mustafić Sead, veljavnost od 17. 5. 2017
do 17. 8. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnx-341173
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-4-1358/2018,
izdano na ime Nešić Dejan, veljavnost od 8. 3. 2018 do
16. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-341174
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/AD63-2-2220/2018,
izdano na ime Marković Draško, veljavnost od 26. 4. 2018
do 23. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnv-341175
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-3-568/2019,
izdano na ime Marković Draško, veljavnost od 28. 1. 2019
do 15. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnu-341176
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-965/2018,
izdano na ime Jokić Đuro, veljavnost od 16. 2. 2018 do
6. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-341177
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-4224/2019,
izdano na ime Jovanović Boban, veljavnost od 26. 7.
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2019 do 15. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-341178
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-7058/2017,
izdano na ime Cvijović Radoljub, veljavnost od 10. 11.
2017 do 22. 12. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-341179
SD TRANSPORT d.o.o., ŠOLSKA ULICA 2, Škofja
Loka, potrdilo za voznika, št. 014624/SŠD63-2-8056/2017,
izdano na ime Cvijović Radoljub, veljavnost od 21. 12.
2017 do 4. 2. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnq-341180
Slemenšek Leon, Prožinska vas 70, Štore, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500046456000, izdal Cetis
Celje d.d. gno-341157
TAJNIKAR NIVES, d.o.o., Koritno 6, Oplotnica, potrdilo za voznika, št. 014371/RB60-2-5912/2018, izdano
na ime Edim Idrizović. gns-341153
TAJNIKAR NIVES, d.o.o., Koritno 6, Oplotnica, potrdilo za voznika, št. 014371/BGD60-2-5191/2019, izdano
na ime Edim Idrizović. gnr-341154
TAJNIKAR NIVES, d.o.o., Koritno 6, Oplotnica, potrdilo za voznika, št. 014371/RB60-2-4332/2018, izdano
na ime Admir Kolak. gnq-341155
TAJNIKAR NIVES, d.o.o., Koritno 6, Oplotnica, potrdilo za voznika, št. 014371/AD60-2-5801/2017, izdano
na ime Mirnes Jusić. gnp-341156
Tolja Almir, Zagrlje bb, 72290 Travnik, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu NPK: gozdarski traktorist, št. 6718282011-20-2019-20696, izdala SGLŠ Postojna leta 2019. gnb-341145
Trempus David, Tanča gora 21/b, Dragatuš, potrdilo
o opravljenem izpitu NPK: gozd. sekač, št. 6230.002.
4.1-078-2014-24299, izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna leta 2014. gny-341147
VIRANT D.O.O., RAŠICA 8, Velike Lašče, izvod licence, št. GE007433/00239/004, za tovorno vozilo, reg.
št. LJ-ZG-717, veljavnost do 21. 5. 2020. gnk-341161
ŽIHER d.o.o., MOŠKANJCI 1G, Gorišnica, licenco,
št. GE008969/00127. gne-341142
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