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Leto XXXII

Javni razpisi
Ob-3290/22
Zaprtje javnega razpisa
Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za
večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JRINVEST2022-NOO),
ki ga je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije, objavila v Uradnem listu RS, št. 38/22 z
dne 18. 3. 2022, popravek objavljen dne 15. 4. 2022 v
Uradnem listu RS, št. 52/22, dne 30. 9. 2022 v Uradnem listu RS, št. 125/22 in dne 7. 10. 2022 v Uradnem
listu RS, št. 128/22, se zapre zaradi porabe vseh razpisanih sredstev že v okviru prvega roka za oddajo vlog.
Zaradi zaprtja javnega razpisa nadaljnjih odpiranj ne
bo, vse prispele vloge po 5. 5. 2022 pa bodo vrnjene
pošiljateljem.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-3286/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
JPR-UPRIZ-2023
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane
prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka
JPR-UPRIZ-2023.
Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2023 je
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju
uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v
letu 2023.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 400.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 14. 10. 2022 do 14. 11. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 14. 10. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo

Ob-3287/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju glasbenih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
JPR-GUM-2023
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane
prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki
jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka
JPR-GUM-2023.
Predmet projektnega razpisa JPR-GUM-2023 je
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju
glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu
2023.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 460.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 14. 10. 2022 do 14. 11. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 14. 10. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3288/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih
štipendij na področju glasbenih, vizualnih,
uprizoritvenih in intermedijskih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo –
JR-DŠ-UM-2023
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih
štipendij na področju glasbenih, vizualnih, uprizoritvenih
in intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo – JR-DŠ-UM-2023.
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Predmet javnega razpisa, je dodelitev delovnih štipendij, ki jih bodo prejele fizične osebe s statusom
samozaposlenega v kulturi, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, ki opravljajo
poklic s področja glasbenih, vizualnih, uprizoritvenih ali
intermedijskih umetnosti.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet
razpisa znaša 390.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 14. 10. 2022 do 14. 11. 2022.
Besedilo javnega razpisa bo 14. 10. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Ob-3289/22
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov na področju vizualnih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,
oznaka JPR-VIZ-2023
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu
2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo, oznaka JPR-VIZ-2023.
Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-VIZ-2023,
je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,
oznaka JPR-VIZ-2023.
Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 220.000,00 EUR.
Razpis se prične 14. 10. 2022 in se zaključi 14. 11.
2022.
Besedilo javnega razpisa bo 14. 10. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 354-13/2022

Ob-3253/22

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22 in 105/22
– ZZNŠPP) in Odloka o proračunu Občine Brežice za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22 in 96/22), Občina
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice objavlja
javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na
območju Občine Brežice v letu 2022/II
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih
enot) in hišnih črpališč za objekte v Občini Brežice v
skladu s pogoji tega razpisa.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov,
ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih
stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo stalno prebivališče v Občini Brežice. V primeru, če več
upravičencev gradi skupno malo čistilno napravo za
več objektov ali za objekt, ki je v njihovi etažni lastnini,
lahko uveljavlja subvencijo za svoj delež sofinanciranja
vsak upravičenec posebej, pri čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni objekt
največ 2.500,00 EUR z DDV za MKČN do 5 PE in
3.000,00 EUR za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. V teh
primerih je možno oddati skupno vlogo ali posamične
vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov skupaj
in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih delov
ali eden od objektov, za katere se uveljavlja subvencija
v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, se delež
tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih
stroškov izgradnje MKČN,
– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z
odločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva,
ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci
objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju
dejavnosti društva,
ki še niso prejeli subvencije za sofinanciranje malih
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih
črpališč na območju Občine Brežice,
2. A.) Pogoji sofinanciranja nabave in vgradnje
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave
(MKČN) in upravičeni stroški:
– sofinancira se 50 % upravičenih stroškov za individualne stanovanjske stavbe, posamezna stanovanja
v večstanovanjski stavbi in objekti z označbo 002C po
klasifikaciji, zgrajene pred 1. 1. 2013 in imajo pridobljeno
veljavno gradbeno dovoljenje,
– objekt, ki se opremlja z malo komunalno čistilno
napravo, se mora nahajati na območju Občine Brežice
in nima možnosti priključitve na obstoječe kanalizacijsko
omrežje, ali so stroški priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. Informacijo o možnosti priključitve pridobi stranka na Komunali Brežice,
– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je
bil zgrajen po letu 1967, za objekt zgrajen pred letom
1967, pa dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma
odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov,
– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
(Uradni list RS, št. 69/19) obvezuje priključiti na javno
kanalizacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice,
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma
listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 –
ZIUZEOP, 194/21, 44/22 – ZVO-2). V primeru rastlinske čistilne naprave je potrebno predložiti prve meritve
in obratovalni monitoring odpadnih voda, ki izkazujejo
njeno ustreznost. Meritve mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje tovrstnih meritev v skladu s Pra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15, 49/20
– ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v
skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih
območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje
Agenciji Republike Slovenije za vode, ki ga je potrebno
priložiti k vlogi za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč – informacije o lokacijah vodovarstvenih
območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Oddelek za prostor,
– če končni prejemnik ni lastnik nepremičnine, na
kateri bo postavljena MKČN, mora biti v zemljiški knjigi
razviden obstoj pravice graditi MKČN v korist končnega
prejemnika na nepremičnini, na kateri je predvidena
njena postavitev,
– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napravo
predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svoje dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice,
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Brežice,
– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobivanja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za
iste upravičene stroške oziroma isti namen,
– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave,
– upravičeni so stroški izgradnje male komunalne
čistilne naprave izven agromelioracij, znotraj katerih se
predvideva izgradnja kanalizacije skladno s trenutno
veljavnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode (novelacija), ki je objavljen
na spletni strani Občine Brežice. Upravičenost sofinanciranja zainteresirani lahko preverijo na seznamu, ki je
objavljen s tem razpisom ali Občini Brežice, Danijela
Gabrič, pisarna št. 13.
B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hišnega črpališča:
V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke
stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledica višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in
vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške
nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti povratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega
priključka ter ostali drobni material, potreben za priključevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot
1.300,00 EUR na črpališče. Za sofinanciranje vgradnje
hišnega črpališča mora prejemnik poleg pogojev iz točke III.1. tega razpisa smiselno izpolnjevati tudi pogoje iz
tretje, četrta, osme, desete, enajste in dvanajste alineje
točke III.2.A tega razpisa.
3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ
2.500,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivosti 6–49 PE pa je največ 3.000,00 EUR, za hišna črpališča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR.
4. Pri MKČN in hišnih črpališčih se za upravičene
stroške štejejo stroški, ki so nastali v času od 31. 10.
2020 do 31. 10. 2022 oziroma do porabe sredstev in se
jih izkazuje s kopijami računov.
5. Delež sofinanciranja upravičenih objektov, ki so
bili zgrajeni pred 1. 1. 2013 se sofinancira 50 % upravičenih stroškov MKČN, za MKČN do vključno 5 PE
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največ 1.250,00 EUR in za MKČN nad 5 PE največ do
1.500,00 EUR oziroma 100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR na hišno črpališče.
6. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da
naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko
stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne
naprave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in ki izkazuje
ustreznost le-te s predpisi o emisijah odpadnih voda.
7. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je
namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma za objekt, zgrajen pred letom 1967, dovoljenjem
za objekt daljšega obstoja oziroma odločbo o domnevi
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup
in/ali vgradnja male čistilne naprave.
Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2022, pod proračunsko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini
70.000,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in
hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane
dokumentacije:
– Prijavni obrazec;
– Izjava A – za fizične osebe oziroma izjava B za
društva;
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo
za društva);
– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave
oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji
hišnega črpališča;
– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male
čistilne naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča.
Za sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potrebno priložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe
Komunale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko
omrežje;
– Kopija osebnega dokumenta;
– Kopija transakcijskega računa;
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z
zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod;
– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je
bil zgrajen po letu 1967, za objekt zgrajen pred letom
1967, pa dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma
odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega
dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov;
– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti
urejena po prej navedenem zaporedju.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo
na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na
Občini Brežice, na Oddelku za komunalno infrastrukturo
in gospodarske javne službe, v času uradnih ur. Informacije lahko pridobite na Občini Brežice, tel. 07/620-55-41
ali e-pošta: danijela.gabric@brezice.si.
VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem
listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najkasneje do 31. 10. 2022, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava
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prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum
poštnega žiga) ali zadnji dan roka do 15. ure oddana v
sprejemni pisarni Občine Brežice.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis
MKČN II« in nazivom prijavitelja.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem
redu, v katerem so bile predložene.
VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan.
Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da
je prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se
prednostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če
so vloge prispele isti dan po pošti imajo prednost tiste
vloge, pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni
od prejema poziva na dopolnitev. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v roku, navedenem v pozivu za dopolnitev
ne bo dopolnil se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno
dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril,
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se
bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge
do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo
vloge.
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v letu 2022.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v
roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem
namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana
s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila dalje.
IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni
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strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Javni
razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih dni na Oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Dodatne informacije posreduje Danijela Gabrič,
tel. 07/620-55-41, e-mail: danijela.gabric@brezice.si, v
času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 344-1/2022

Ob-3254/22

V skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40),
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09,
319/11, 335/13, 307/15), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 –
ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. člena Odloka o načinu
opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 88/22) koncedent Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, vabi prijavitelje, da v
skladu z navodili za izdelavo prijav predložijo prijavo za
javni razpis
za »Podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča
za zapuščene živali na območju
Mestne občine Celje«
1. Predmet ter začetek in čas trajanja koncesije
Predmet: »Podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje«.
Obdobje trajanja koncesije: 5 let; koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
2. Pravna podlaga
Postopek podelitve koncesije se izvaja na podlagi
veljavnih zakonov in podzakonskih aktov s področja, ki
je predmet tega javnega razpisa, to je zlasti (vendar ne
izključno):
– Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11 – ORZGJS40),
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07,
314/09, 319/11, 335/13, 307/15),
– Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 –
ZIUOOPE),
– Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13
– uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20,
159/21),
– Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 –
ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb),
– Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18),
– Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11,
42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22),
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– Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22),
– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04),
– ostali relevantni predpisi.
3. Opis predmeta gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali
Zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali je
skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Celje obvezna gospodarska javna služba, ki se opravlja s podelitvijo koncesije. Koncesijski
akt predstavlja Odlok o načinu opravljanja gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 88/22).
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali
skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ki:
– izpolnjuje pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti
živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v insolvenčnem postopku, ki ji onemogoča
izvajanje gospodarske dejavnosti,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom kadra in delovnih sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
Javno službo po tem javnem razpisu izvaja koncesionar, ki ima na podlagi koncesijske pogodbe na območju
Mestne občine Celje izključno pravico opravljati javno
službo ter dolžnost zagotavljati uporabnikom kvalitetno
in kontinuirano izvajanje javne službe v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za
svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar,
ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko
podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov
ter tretjih oseb nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
5. Območje izvajanja koncesije in uporabniki javne
službe
Javna služba se izvaja na celotnem območju Mestne občine Celje.
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Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v
postopkih povezanih z izvajanjem javne službe, kot so
lastniki, skrbniki živali, prijavitelji ali novi skrbniki zapuščenih živali. Storitve, ki se izvajajo v okviru dejavnosti
javne službe so pod enakimi, z zakonom ali odloki občine določenimi pogoji dostopne vsakomur.
6. Pravice in obveznosti koncesionarja
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo na način, kot je določen v Zakonu o zaščiti živali, Pravilniku
o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Odloku o
načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča
za zapuščene živali na območju Mestne občine Celje ter
drugih veljavnih predpisih in splošnih aktih, izdanih po
javnem pooblastilu.
Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem
obsegu pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje
javne službe zagotovitve pomoči, oskrbe in namestitve
v zavetišču za zapuščene živali,
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde
ter normative,
– da opravlja javno službo v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo je podal na javni razpis občine,
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc, označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– skrbi za varovanje osebnih podatkov skladno z
veljavno zakonodajo,
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja
in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva,
namenjena za učinkovito izvajanje javne službe,
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe,
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige,
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja,
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam
nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne
službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih zazna v zvezi z izvajanjem javne službe.
Posamezne dejavnosti mora koncesionar opravljati
v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenimi s predpisi, ki urejajo javno službo, ki je
predmet koncesije.
Koncesionar kazensko in odškodninsko odgovarja
za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi
njegovega nevestnega ravnanja pri izvajanju javne službe. Odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali
v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali koncesionarjevi podizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki
jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim oprav
ljanjem javne službe, ter za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Celje.
Koncedent zagotovi mesečno plačilo koncesionarju
za izvajanje javne službe na podlagi dejansko opravljenih storitev, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, ki jih je ponudil v javnem razpisu in dogovorjenih s
koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar
ne plačuje koncesijske dajatve.
Koncesionar mora za izvajanje javne službe voditi
ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonoda-
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jo. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na
opravljanje javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo. Letni računovodski izkazi morajo
biti revidirani. Pri reviziji se ugotavlja tudi namenskost,
učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
7. Pravice in obveznosti uporabnikov
Kdor izgubi ali najde zapuščeno žival na območju
občine, mora o tem obvestiti izvajalca javne službe oziroma pristojno veterinarsko organizacijo.
Skrbnik najdene živali ima pravico zahtevati vrnitev
živali. Če tega ne stori v roku 8 dni od dneva, ko je bila
žival nameščena v zavetišče, lahko izvajalec javne službe žival odda tudi drugemu zainteresiranemu skrbniku,
ki se zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel.
Vse stroške v zvezi z najdeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma če
lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije stroške koncedent, če ni s predpisi določeno drugače.
Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne
stroške oskrbe živali v skladu s cenikom zavetišča.
8. Trajanje koncesijske dejavnosti
Koncesija se bo podelila za obdobje 5 let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
O izbiri koncesionarja se izda odločba. Z izbranim
prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
Najpozneje 8 dni po dokončnosti odločbe o izboru
bo koncedent izbranemu koncesionarju poslal v podpis
koncesijsko pogodbo, ki jo bo moral koncesionar podpisati v roku 8 dni od prejema. Koncesijska pogodba
začne veljati in koncesijsko razmerje začne teči z dnem
podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Koncesionar mora začeti izvajati koncesijo najkasneje v roku
enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, za katerega
je bila sklenjena. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko
podaljša zgolj iz razlogov, določenih s predpisi.
9. Financiranje javne službe
Javna služba se financira iz naslednjih virov:
– iz proračuna koncedenta,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz drugih virov.
Občina krije stroške:
– odlova in prevoza živali,
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi,
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta
potrebna,
– označitve, sterilizacije in kastracije živali,
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih
30 dni, razen v primeru, če zakonodaja določa, da te
stroške krije imetnik zavetišča.
10. Razpisna dokumentacija
10.1. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem brezplačno
dostopna od dneva veljavnosti do zaključka javnega
razpisa na spletni strani naročnika http://moc.celje.si.
Informacije v zvezi s predmetnim razpisom lahko zainteresirani vlagatelji dobijo po elektronski pošti:
mestna.obcina@celje.si ali po tel. 03/426-56-00, in sicer
v dopoldanskem času med 10. in 11. uro ter v popoldanskem času med 14. in 15. uro.
Vprašanja in odgovore, ki bodo predstavljali spremembo razpisne dokumentacije, bo koncedent objavil
na spletni strani MOC.
V primeru, da bi se sprememba ali dopolnitev nanašala na podatke, ki so objavljeni v javnem razpisu, bo
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sprememba oziroma dopolnitev objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. Koncedent bo v primeru
sprememb oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije
po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav. Z morebitnim
podaljšanjem roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti koncedenta in prijaviteljev vežejo na nove roke.
10.2. Sestava razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo v tem postopku javnega
razpisa sestavljajo:
1. Povabilo k oddaji prijave;
2. Navodila ponudnikom za izdelavo prijave;
3. Obrazci za pripravo prijave:
– obrazec Pisemska ovojnica (Obr_0);
– obrazec Prijava (Obr_1);
– obrazec Ponudbena cena (Obr_2);
– obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev
javnega razpisa (Obr_3);
– obrazec Skupna prijava (Obr_4);
– obrazec Pooblastilo za podpis skupne prijave
(Obr_4a);
– obrazec Izjava o podizvajalcih (Obr_5);
– obrazec Izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom
(Obr_6);
– obrazec Potrdilo referenčnega naročnika
(Obr_7);
– obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8);
– obrazec Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali (Obr_9);
– obrazec Menična izjava za resnost prijave s
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_10);
– obrazec Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (Obr_11);
4. Vzorec koncesijske pogodbe.
11. Pogoji za udeležbo
11.1. Splošno
Koncedent bo priznal usposobljenost oziroma sposobnost za podelitev koncesije prijavitelju na osnovi
izpolnjevanja vseh pogojev glede osebnega statusa,
poslovne in finančne sposobnosti ter tehnične usposobljenosti. Prijavitelj mora izpolnjevati razpisane pogoje
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, če ni pri
posameznem pogoju navedeno drugače, v nasprotnem
primeru se njegova prijava izloči iz postopka.
Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo prijavitelji predložiti ob oddaji prijave. Prijavitelj izkazuje
izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav in
obrazcev ter fotokopij drugih dokazil.
Morebitna dokazila morajo ne glede na datum vedno izkazovati zadnje stanje ponudnika.
11.2. Pogoji glede osebnega statusa
11.2.1. Prijavitelj je v Republiki Sloveniji upravičen
izvajati storitve, ki so predmet razpisa.
Dokazila:
A) Če ima prijavitelj sedež v Republiki Sloveniji:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)
B) Če ima prijavitelj sedež zunaj Republike Slovenije, mora predložiti overjeni prevod izpisa iz registra
države svojega sedeža, v katerem je vpisan. Izpis mora
vključevati tudi podatke o zastopnikih prijavitelja.
11.2.2. Prijavitelj ni uvrščen v evidenco poslovnih
subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 158/20; v nadaljevanju: ZIntPK) in
mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z
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naročnikom ter ni ovir za podpis pogodbe v smislu 35.
in 36. člen ZIntPK.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3. Poslovno-finančna sposobnost
11.3.1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, zoper
njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3.2. Prijavitelj na dan oddaje prijave ne sme imeti
neplačanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Celje
ali zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov
za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika. V primeru, da ima prijavitelj sedež v tujini, mora
imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati.
Dokazilo:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6).
11.3.3. Prijavitelj ima poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev ter kooperantov in
zadnjih 6 mesecev pred objavo predmetnega javnega
razspia v Uradnem listu RS ni imel blokiranega nobenega od svojih poslovnih računov.
Dokazila:
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6)
– potrdila vseh bank, pri kateri ima prijavitelj odprte
svoje bančne račune, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega razpisa v Uradnem listu RS ni imel
blokiranega nobenega od svojih računov.
11.3.4. Prijavitelj ima zavarovano odgovornost iz
naslova dejavnosti.
Dokazilo:
– Kopija zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, s klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Celje, katero mora prijavitelj
predložiti najkasneje v roku 8 dni po podpisu koncesijske pogodbe.
11.4. Tehnična usposobljenost prijavitelja in kadrovski pogoji
Koncedent si pridržuje pravico, da tehnično usposobljenost prijavitelja preveri neposredno pri prijavitelju.
11.4.1. Prijavitelj ima izkušnje z zagotavljanjem zavetišča za zapuščene živali in je že najmanj 2 leti pred
objavo javnega razpisa za podelitev predmetne koncesije uspešno opravljal to dejavnost.
Dokazila:
– Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_7)
– fotokopija pogodb (na zahtevo koncedenta)
– Koncedent si pridružuje pravico, da podrobnejšo
vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku.
11.4.2. Prijavitelj mora ves čas trajanja koncesijskega razmerja razpolagati s primernimi prostori skladno s
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali
(Uradni list RS, št. 45/00, 78/04).
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj
izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča.
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11.4.3. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago vsaj eno ustrezno
vozilo za prevoz živali skladno s 7. členom Pravilnika o
pogojih za zavetišča za zapuščene živali. V vozilu mora
biti prostor za živali, ki izpolnjuje pogoje po drugem odstavku 7. člena Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali, ločen od prostora za voznika. Vozilo mora
biti vidno označeno z imenom, naslovom in telefonsko
številko zavetišča.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– kopija prometnega dovoljenja za vozilo za prevoz
živali in v primeru, da prijavitelj ni lastnik, tudi pogodba,
ki izkazuje, da je prijavitelj upravičen uporabljati vozilo
za prevoz živali ves čas trajanja koncesijskega razmerja
– fotografija vozila za prevoz živali z vidno označbo
imena, naslova in telefonske številke zavetišča.
11.4.4. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago tudi druga tehnična
sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti.
Dokazilo:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8).
11.4.5. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja zagotovljeno zdravstveno varstvo
živali v zavetišču.
Dokazila:
– kopija odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija, ali kopija pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za
izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali
– cenik storitev zdravstvenega varstva.
11.4.6. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago zadostno število oskrbnikov skladno z 9. členom Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– kopija pogodb o delu, pogodb o zaposlitvi oziroma
drugih listin, ki dokazujejo pogodbeno razmerje prijavitelja
z oskrbniki za celoten čas trajanja koncesijskega razmerja.
11.4.7. Prijavitelj mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja na razpolago vodjo zavetišča, ki
mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali
srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene
izkušnje z živalmi.
Dokazila:
– Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (Obr_8)
– kopija pogodbe o delu, pogodbe o zaposlitvi oziroma druge listine, ki dokazuje pogodbeno razmerje
prijavitelja z vodjo zavetišča za celoten čas trajanja
koncesijskega razmerja
– dokazilo o zahtevani stopnji izobrazbe vodje zavetišča.
12. Prijava
12.1. Predložitev prijave
Prijavitelj mora prijavo oddati v zaprti in zapečateni
ovojnici, na katero nalepi izpolnjen priložen obrazec
Pisemska ovojnica (Obr_0). V primeru skupne ponudbe
Obr_0 izpolni vodilni partner.
Prijave je potrebno oddati v glavno pisarno Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo ne glede
na način pošiljanja na v prejšnjem odstavku navedeni
naslov prispele do vključno dne 3. 11. 2022 do 11. ure.
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V kolikor prijava ni bila predložena v roku, določenem za prejem prijav, se šteje, da je bila predložena
prepozno. Takšno prijavo bo koncedent po končanem
postopku odpiranja prijav neodprto vrnil prijavitelju z
navedbo, da je prepozna.
12.2. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo potekalo dne 3. 11. 2022 ob
12. uri na sedežu Mestne občine Celje, in sicer v sejni
sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nadstropje. Odpiranje prijav je javno.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija, ki bo
vodila odpiranje, prebrala nazive oziroma imena prijaviteljev ter podatke iz prijave v zvezi z merili. Preverjanje prijav se bo pričelo po končanem odpiranju
prejetih prijav.
Predstavniki prijaviteljev se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki prijaviteljev ne
morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem prijavitelja.
12.3. Sprememba, dopolnitev in umik prijave
Prijavitelj lahko umakne prijavo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za predložitev prijav. Po poteku roka
za predložitev prijav prijavitelj ne more več spremeniti
oddane prijave, je dopolniti, umakniti ali nadomestiti z
novo.
Prijaviteljevo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali
umiku prijave mora biti zaprto, označeno in dostavljeno kot oddaja prijave, na ovojnici pa mora biti dodatno označeno »Dopolnitev«, »Sprememba« oziroma
»Umik«.
V primeru umika bo komisija prijavo izločila iz postopka odpiranja ter jo neodprto vrnila prijavitelju.
Umik prijave v času po poteku roka za predložitev
prijav in med potekom veljavnosti prijave (navedene v
prijavi) bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za
resnost prijave. Sprememba ali dopolnitev prijave po
roku za oddajo prijave ne bo upoštevana.
12.4. Vsebina prijavne dokumentacije
12.4.1. Sestavni deli prijavne dokumentacije
Prijavitelj mora predložiti naslednje dokumente:
1. parafirana Navodila prijaviteljem za izdelavo
ponudbe;
2. izpolnjen obrazec Pisemska ovojnica (Obr_0),
nalepljen na ovojnico;
3. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Prijava
(Obr_1);
4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudbena cena (Obr_2);
5. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava
prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa (Obr_3);
6. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Skupna prijava (Obr_4) – predložiti samo v primeru, če gre
za skupno prijavo;
7. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Pooblastilo za podpis skupne prijave (Obr_4a) – predložiti
samo, če gre za skupno prijavo;
8. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava
o podizvajalcih (Obr_5) – predložiti samo, če gre za prijavo s podizvajalci;
9. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava
prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6);
10. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Potrdilo referenčnega naročnika (Obr_7);
11. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti
(Obr_8);
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12. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Obr_9);
13. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Menična izjava za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice – 3 kom (Obr_10), 3 kom
bianco menice in podpisni kartoni bank;
14. izpolnjen in parafiran obrazec Menična izjava
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom
za izpolnitev ter unovčenje menice (Obr_11);
15. dokazila (z izjemo potrdil iz uradnih evidenc)
o izpolnjevanju pogojev iz 11. točke teh navodil;
16. izpolnjen in parafiran Vzorec koncesijske
pogodbe.
12.4.2. Podpisan vzorec pogodbe
Prijavitelj mora izpolniti in parafirati vzorec koncesijske pogodbe. Parafira jo prijaviteljev zakoniti zastopnik
ali prokurist.
V primeru skupne prijave vzorec pogodbe podpiše
in žigosa tisti partner, kot je to določeno v dogovoru o
skupnem nastopanju.
12.5. Vsebina prijavne dokumentacije
12.5.1. Druga pravila o prijavi
Prijavitelj mora oddati prijavo za pridobitev koncesije v celoti.
Vsak prijavitelj lahko predloži le eno prijavo. Prijavo
za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali
fizičnih oseb skupaj (skupna prijava), ki morajo prijavi
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna
razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo
v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravnoorganizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. Ista pravna ali fizična oseba lahko
sodeluje kot član skupne prijave le pri eni skupni prijavi
za podelitev koncesije. Če ista pravna ali fizična oseba
sodeluje pri več skupnih prijavah, se take prijave zavržejo. Če pravna ali fizična oseba kandidira samostojno,
ne more kandidirati hkrati še kot član skupne ponudbe
(konzorcija).
Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
Prijavitelja, ki bo oddal več kot eno prijavo, bo koncedent izločil glede vseh prijav, ki jih bo oddal.
12.5.2. Skupna prijava
Prijavo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). Izpolnjevanje tehnične usposobljenosti
prijavitelja in kadrovskih pogojev na strani posameznega
člana skupine gospodarskih subjektov šteje kot izpolnjevanje pogojev prijavitelja – skupine. Pogoje glede osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti mora
izpolnjevati vsak član skupine.
V primeru skupne ponudbe morajo biti prijavi priloženi izpolnjeni, podpisani in žigosani tudi:
– obrazec Skupna prijava (Obr_4),
– obrazec Pooblastilo za podpis prijave (Obr_4a),
– obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev
javnega razpisa (Obr_3) – za vsakega od prijaviteljev
(partnerjev) v skupini,
– obrazec izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom
(Obr_6) – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev) v skupini,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev glede osebnega
statusa in poslovno-finančne sposobnosti iz 11. točke
teh Navodil – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev)
v skupini.
V primeru, da bo skupina prijaviteljev oziroma skupna prijava izbrana kot najugodnejša, bo moral prijavitelj
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(skupina prijaviteljev v skupni prijavi) pred podpisom
pogodbe koncedentu predložiti ustrezen pravni akt o
skupni izvedbi predmetnega javnega razpisa (npr. pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor
le-ta ne bo že priložen prijavi.
Pravni akt o skupni izvedbi razpisane koncesije bo
moral (mora) vsebovati:
– navedbo vodilnega partnerja in vseh drugih partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega
zastopnika, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa),
– pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
– navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner,
in delež vsakega partnerja v skupini v %,
– navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za
izvajanje dogovora,
– neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev za izvedbo del po pogodbi,
– določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
– reševanje sporov med partnerji v skupini,
– druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
– rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi koncesije bo moral
(mora) biti podpisan in žigosan s strani vseh partnerjev
(oziroma njihove osebe, pooblaščene za zastopanje) in
mora veljati ves čas trajanja pogodbe o izvedbi razpisane koncesije.
12.5.3. Prijava s podizvajalci
V primeru, da bo prijavitelj pri izvedbi koncesije
posloval z enim ali več podizvajalci, mora to v prijavi
navesti skladno s priloženim obrazcem Izjava o podizvajalcih (Obr_5).
Za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je
pravna ali fizična oseba in za prijavitelja, s katerim je
koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, dobavlja blago
ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo prijavitelj izvajal koncesijo s podizvajalci,
mora v prijavi:
– navesti podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
– opredeliti vsak del dejavnosti, ki ga namerava dati
v podizvajanje;
– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev glede
osebnega statusa in poslovno-finančne sposobnosti iz
11. točke teh Navodil;
– predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa
(Obr_3) – za vsakega podizvajalca;
– predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o
izpolnjevanju pogojev s pooblastilom (Obr_6) – za vsakega podizvajalca.
V primeru, da bi med izvajanjem koncesijske pogodbe prišlo do sprememb pri podizvajalcih, ki so že
navedeni v prijavi, ali do vključitve novega podizvajalca,
mora glavni izvajalec koncedenta o tem obvestiti najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na
pogoje glede osebnega statusa in poslovno-finančne
sposobnosti iz 11. točke Navodil.
Koncedent bo zavrnil sodelovanje vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev
zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje
sposobnosti. Koncedent lahko zavrne predlog za zame-
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njavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je naročnik opredelil v tej dokumentaciji v
zvezi z oddajo koncesije.
12.5.4. Jezik prijave
Prijava mora biti v celoti predložena v slovenskem
jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno,
ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni
prevodi v slovenskem jeziku.
V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem
jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.
12.5.5. Oblika prijave
Prijaviteljeve listine morajo biti žigosane in podpisane s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Prijaviteljeva dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo. Prijavitelj mora v vseh
obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, z jasnimi tiskanimi črkami in le-te
datirati, podpisati in žigosati. Vsi dokumenti morajo biti
na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani osebe, ki ima pravico zastopanja prijavitelja, in žigosani z
žigom. Prijavitelj mora zahtevane obrazce izpolniti brez
dodatnih pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Zaželeno je, da so predloženi dokumenti zloženi v
vrstnem redu, kot je navedeno v seznamu dokumentov.
Predloženi dokumenti morajo biti zvezani z vrvico in
zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni
mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez
vidne poškodbe listov, vrvice oziroma pečata. V primeru,
da prijava ne bo zvezana v skladu s temi navodili, jo bo
koncedent zvezal na odpiranju.
V kolikor prijavitelj predloži izjave in druga dokazila na lastnih obrazcih, morajo le-ti po vsebini ustrezati
s strani koncedenta predloženim obrazcem (Obr_nn).
V primeru skupne prijave oziroma prijave s podizvajalci mora vodilni partner oziroma glavni izvajalec
najprej priložiti svoj dokument ter takoj za njim dokument
partnerja oziroma podizvajalca.
Morebitne popravke mora prijavitelj opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz
popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo
popravljeno.
Prijavitelj nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo
in predložitvijo prijave.
12.5.6. Veljavnost prijave
Prijava mora biti veljavna najmanj 3 mesece od
roka za oddajo ponudb.
V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev pravnega
sredstva, višja sila ipd.), zaradi katerih podpis pogodbe
ne bi bil opravljen v navedenem roku, mora prijavitelj
zagotoviti, da se veljavnost prijave podaljša.
12.5.7. Zaupnost podatkov, vključenih v prijavno
dokumentacijo
Podatki, povezani s pregledom, ocenjevanjem in
primerjavo prijav, ne bodo posredovani prijaviteljem ali
katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek,
vse do izdaje odločbe o podelitvi koncesije.
Podatki, ki jih bo prijavitelj upravičeno označil kot
zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega
razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb,
ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne
bodo objavljeni na odpiranju prijav niti v nadaljevanju
postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi koncedent
bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako
dobljenih podatkov. Kot zaupne lahko prijavitelj označi
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podatke in dokumente, ki se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v
nadaljevanju: ZGD-1) lahko štejejo kot poslovna skrivnost ter podatke, ki se v skladu z Zakonom o tajnih
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06, s spremembami in
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTP) lahko štejejo kot
tajni podatek.
Koncedent bo obravnaval kot zaupne tiste strani
dokumentov v prijavni dokumentaciji, ki bodo imele v
desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »Zaup
no«, »Poslovna skrivnost« ipd. pod tem napisom pa bo
podpis osebe, ki je podpisala prijavo. Če naj bo zaupen
samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni
del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu
pa mora biti izpisano »Zaupno«. Prijavi mora biti priložen sklep ponudnika o varovanju poslovne skrivnosti,
sprejet v skladu z 39. členom ZGD-1.
Koncedent ne odgovarja za zaupnost podatkov,
ki ne bodo označeni, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Ne glede na označbo »zaupno«, »poslovna skrivnost« ipd. so javni:
– obrazci, ki so bili v ponudbi pripravljeni s strani
koncedenta in jih je prijavitelj zgolj podpisal in žigosal;
– podatki o prijaviteljih;
– reference v javnem sektorju.
12.5.8. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo
zapuščenih živali. Ponudbene cene morajo biti izražene
v evrih (EUR).
Prijavitelj mora izpolniti vse postavke v obrazcu
Ponudbena cena (Obr_ 2) s številko na dve decimalki
natančno ter jih podpisane in žigosane priložiti k ponudbi. Na obrazcu Ponudbena cena mora »Skupna
ponudbena cena z DDV« vsebovati morebitni popust
in davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDDV-1).
Ločeno morajo biti izkazani: neto »skupna ponudbena
cena«, morebitni popust na »neto ponudbeno ceno«,
neto »skupna ponudbena cena s popustom«, znesek
davka na dodano vrednost in bruto »skupna ponudbena cena«.
Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja pogodbenega razmerja, lahko se spremenijo le od 2. leta
izvajanja kocesije dalje, in sicer za odstotek rasti cen
življenjskih potrebščin.
13. Merila za izbiro koncesionarja
Izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za
udeležbo iz 11. točke te razpisne dokumentacije, se
izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. ponudbena cena največ 80 točk
2. dodatna leta izvajanja zavetišča za zapuščene živali poleg obdobja, določenega kot pogoj največ
20 točk.
Koncedent bo izbral koncesionarja, ki bo dosegel
največje število točk. Seštevek točk po navedenih merilih znaša največ 100 točk. V primeru, da več prijaviteljev
doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel
največje število točk pri merilu ponudbena cena. V primeru, da se ne da opraviti izbire na opisan način, se
postopek podelitve koncesije ponovi.
13.1. Merilo »Ponudbena cena«
Po merilu »Ponudbena cena« lahko prijavitelj prejme največ 80 točk. Ponudbena cena je vsota ponudbenih cen, ki jih je prijavitelj navedel v obrazcu Ponudbena cena (Obr_2). Najcenejši prijavitelj bo dobil najvišje
število točk (80), vsak naslednji pa glede na najcenejšo
prijavo sorazmerno manjše število točk.
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Koncedent bo prijave po merilu »Ponudbena cena«
ocenil na podlagi naslednje formule:
najnižja skupna ponudbena cena
z DDV/prijaviteljeva skupna ponudbena cena
z DDV x 80 = število točk po merilu
»Ponudbena cena«.
13.2. Merilo »Dodatna leta izvajanja zavetišča za
zapuščene živali poleg obdobja, določenega kot pogoj«.
Na podlagi merila »Dodatna leta izvajanja zavetišča
za zapuščene živali poleg obdobja, določnega kot pogoj« lahko prijavitelj prejme največ 20 točk.
Koncedent bo pri navedenem merilu upošteval vsako dodatno polno leto izvajanja zavetišča za zapuščene
živali nad obdobjem 2 let, kar je določeno kot pogoj v
tej razpisni dokumentaciji, in sicer tako, da bo za vsako
dodatno polno leto izvajanja zavetišča za zapuščene
živali prijavitelju priznal 5 točk, skupaj največ 20 točk.
14. Finančna zavarovanja
14.1. Finančno zavarovanje za resnost prijave
Prijavitelj mora k prijavi priložiti 3 kom bianco menice in 3 kom menične izjave za resnost prijave s pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 5.000,00 EUR. Finančno
zavarovanje mora veljati še najmanj 3 mesece po roku
za oddajo prijav.
Prijavitelj mora k prijavi priložiti tudi kopijo podpisnega kartona banke oziroma vseh bank, pri katerih ima
odprt poslovni račun, ki je veljaven na dan izstavitve menice, na podlagi katerega bo koncedent preveril ujemanje podpisa na menicah in podpisa, ki ga ima podpisnik
deponiranega pri banki (velja za vse banke, pri katerih
ima prijavitelj odprte svoje poslovne račune).
Menična izjavo za resnost prijave s pooblastilom
za izpolnitev in unovčenje menice mora biti izstavljena
v skladu z vzorcem menične izjave iz razpisne dokumentacije (Obr_10).
Po podpisu koncesijske pogodbe bo koncesionar
neuspešnim prijaviteljem menične izjave in menice
vrnil.
Prijava, kateri ne bo priloženo finančno zavarovanje
za resnost prijave, ali kateri bo priloženo neustrezno
finančno zavarovanje, bo ocenjena kot nedopustna in
bo kot takšna izločena iz postopka brez predhodnega
pozivanja na dopolnjevanje.
14.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Prijavi mora prijavitelj priložiti izpolnjeno in parafirano menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice,
katera mora biti izstavljena v skladu z vzorcem menične
izjave iz razpisne dokumentacije (Obr_11).
Izbrani prijavitelj, s katerimi bo naročnik sklenil koncesijsko pogodbo, mora kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe, koncedentu ob sklenitvi koncesijske
pogodbe predložiti 3 kom bianco menice in 3 kom menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s
pooblastilom za izpolnitev ter unovčenje menice.
Zahtevana višina finančnega zavarovanja je
20.000,00 EUR. Finančno zavarovanje mora biti veljavno še do vključno 60 dni po izteku koncesijske pogodbe.
Koncedent bo dano finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil v primeru kršitev pogodbe s strani koncesionarja (neustrezno zavarovanje iz naslova dejavnosti, neredno ali nekvalitetno
opravljanje gospodarske javne službe ipd.)
15. Preveritev prijav
V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila in dopolnitve, ki ni-
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kakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi
merili za izbor koncesionarja.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o prijavitelju, ki je izbral največ točk, opravi strokovna
komisija, ki jo imenuje župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Po končanem odpiranju prijav bo strokovna komisija pregledala vse prejete prijave in ugotovila, ali
izpolnjujejo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Prijavitelje, ki so oddali nepopolno prijavo, pri čemer nepopolnost ne sme vplivati na merila za izbor, bo komisija pozvala na dopolnitev oziroma pojasnilo v smislu
54. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Rok
za dopolnitev se določi glede na naravo nepopolnosti
oziroma nejasnosti, v nobenem primeru pa ne sme biti
daljši od 15 dni.
Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo
strokovna komisija sestavila poročilo, v katerem bo navedla, katere prijave izpolnjujejo razpisane zahteve, ter
jih razvrstila tako, da bo razvidno, katera izmed prijav
najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen
je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim
merilom.
16. Izbor koncesionarja in podelitev koncesije
Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O
izboru koncesionarja odloči občinska uprava v imenu
koncedenta z upravno odločbo. Najkasneje v 8 dneh
po dokončnosti odločbe o izboru koncesionarja pošlje
koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku
8 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati
in koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Koncesionar z izvajanjem gospodarske javne službe
prične najkasneje v roku enega meseca od sklenitve
koncesijske pogodbe.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če
v roku 16 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov na strani koncesionarja.
V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene
prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni
razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če
koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena
koncesijska pogodba.
Mestna občina Celje si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
17. Pravni pouk: zoper odločbo, s katero bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, lahko prijavitelji uveljavljajo pravno varstvo s pritožbo v upravnem postopku,
o kateri odloča župan Mestne občine Celje. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri pa je mogoč upravni spor.
Mestna občina Celje
Št. 430/34-2020-4204-454
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Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 5. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/
(Uradni list RS, št. 62/16) in 49. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 35/2019 in 41/2020), objavljamo
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne
službe in pokopališke dejavnosti v Občini Ljutomer
Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240
Ljutomer.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti
v Občini Ljutomer.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani občine.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.
Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna
dežurna služba«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 2. 11. 2022
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo
pri kontaktni osebi Andreji Torič, e-pošta andreja.toric@
ljutomer.si
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: andreja.toric@
ljutomer.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Ljutomer: www.
obcinaljutomer.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Ljutomer.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice

Stran

2234 /

Št.

132 / 14. 10. 2022

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno
merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:
– cena storitve,
– kadrovske in tehnične zmogljivosti.
Merila bodo določena v razpisni dokumentaciji za
oddajo končnih ponudb.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.
V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za
predložitev skupne prijave.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki
izvedel še dialog.
Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 60 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Ljutomer
Št. 3545-3/2022
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Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11) in 49. člena
Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini
Veržej (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/22)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne
gospodarske javne službe na področju opravljanja
pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe
pokopališke dejavnosti v Občini Veržej
1. Naročnik (koncedent): Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
2. Predmet razpisa
Predmet izvajanja gospodarske javne službe oziroma koncesije je:
– 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti,
ki je obvezna občinska gospodarska javna služba in
obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z
uporabo le-teh.
– pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje pokopališč in je izbirna lokalna javna služba in obsega
naloge:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture (npr. čiščenje in

odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov,
urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, grmovnic in žive meje, vzdrževanje poti, skrb za red in
čistočo na pokopališčih in v pokopaliških objektih, plačilo
tekočih stroškov vzdrževanja-voda, elektrika, odpadki,
vzdrževanje grobov posebnega pomena, vzdrževanje
opuščenih grobov, nadzor nad izvajanjem kamnoseških
in ostalih del na grobovih v skladu z najemo pogodbo in
načrtom pokopališča, nadzor nad ustreznim in rednim
vzdrževanjem grobov v skladu z najemno pogodbo …)
– storitev oddaje mrliških vežic v najem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasut
je ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih
ostankov …)
– oddaja grobov v najem (npr. sklepanje najemnih pogodb, zaračunavanje grobnine …)
– vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi
s posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne
evidence o pokopanih, trajne evidence grobov-kataster,
evidence najemnikov grobov, izdelava programa vzdrževanja pokopališč, pokopaliških objektov in druge pokopališke infrastrukture, izdajanje soglasij za postavitev,
spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij
za prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na
pokopališčih …)
– sprejem prijave, uskladitev časa in načina pogrebne slovesnosti/pokopa/prekopa.
Območje opravljanja predmetne dejavnosti je območje Občine Veržej, in sicer za pokopališče v Veržeju.
3. Trajanje koncesijske dejavnosti: koncesija se bo
podelila za dobo 10 let, s pričetkom 1. 12. 2022.
4. Pogoji ponudnika
Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v
ustanovitveni akt;
– da ima za področje izvajanja koncesije zaposleni
najmanj dve osebi;
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz
pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene;
– da zagotavlja najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
– da ima najmanj eno transportno krsto;
– da zagotavlja ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi
s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki;
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe
pogrebne in pokopališke dejavnosti – reference;
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo,
delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra),
usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te koncesije;
– da predloži tri bianco menice z menično izjavo za
kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in kopijo
zavarovalne police za morebitno povračilo škode koncedentu;
– da lahko zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti
v okviru standardov in normativov;
– da poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu z določbo Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti ZPPDej;
– da ima na dan oddaje vloge poravnane davke
in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa;
– da poda izjavo o nekaznovanosti;
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– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna
zakonodaja.
Ponudniki lahko predložijo jamstvo, da bo ustrezna
oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu.
V kolikor ponudnik nastopa v razpisu s podizvajalci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za
glavnega ponudnika.
5. Prevzem razpisne dokumentacije: celotna razpisna dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani
naročnika na naslovu https://www.verzej.si.
6. Izdelava ponudbe
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati
in izpolniti vse obrazce razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom
ponudnika. Morebitne popravke mora ponudnik opremiti
z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. Vsi listi
ponudbene dokumentacije morajo biti zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji.
Vzorec pogodbe mora biti s strani ponudnika parafiran
in žigosan.
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje obrazce:
– Prijava (OBR-1)
– Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
– Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-3)
– Izjava o nekaznovanosti (OBR-4)
– Izjava o zavarovanju odgovornosti (OBR-5)
– Reference (OBR-6)
– Ponudba cen in koncesnina (OBR-7)
– Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti (OBR-8)
– Koncesijska pogodba (OBR-9).
7. Vprašanja ponudnikov
Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu
obcina.verzej@siol.net.
Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka
za oddajo ponudb, objavil odgovore na spletni strani naročnika na naslovu www.verzej.si. Vprašanja, ki
prispejo na naslov naročnika po tem roku, se ne upoštevajo. Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi
z vsebino razpisa za podelitev koncesije v zvezi s
pripravo ponudbe potekajo samo preko spletne strani
naročnika.
Pred pripravo ponudbe si ponudnik lahko ogleda
pokopališče, ki je predmet razpisa. Ogled notranjosti
mrliške vežice je možen po predhodni najavi koncedentu
na obcina.verzej@siol.net.
8. Sprememba razpisne dokumentacije: naročnik
si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo
na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje pet dni pred rokom za predložitev
ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev
razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg
in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal
rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe
in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel naročnik, so sestavni del razpisne
dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne
in bodo izločene.
9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda
ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba
za koncesijo 24-urne dežurne službe in upravljavca
pokopališč – Ne odpiraj«. Ponudniki oddajo ponudbe s
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priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.
Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela na naslov: Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241
Veržej do 19. 10. 2022 do 12. ure.
10. Spremembe in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali
zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, pod
pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za
oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali
umiku ponudbe.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se
mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu
z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji
z osnovno ponudbo z oznako »Sprememba« ali »Umik«.
V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, bo njegova
ponudba ocenjena kot nepravilna.
Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik
ne more več spremeniti oddane ponudbe, jo dopolniti
ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Izključno naročnik sme, v soglasju s ponudnikom, popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb,
po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa
tako ponudbo zavrne.
11. Odpiranje ponudb
Strokovna komisija, ki jo imenuje naročnik, bo opravila odpiranje ponudb dne 19. 10. 2022 ob 13. uri, v
sejni sobi Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,
9241 Veržej.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavnik ponudnika
se mora pred odpiranjem izkazati s pooblastilom.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno prispele ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo odpirala ovojnice, ki
so označene z »Obvestilo o umiku ponudbe« in bo
vse ponudbe, ki imajo sprejemljivo obvestilo, vrnila
neodprte ponudnikom. Pri odpiranju ponudb bodo
objavljeni osnovni podatki o ponudniku in merilo. Zahtevani dokumenti za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti ponudnikov se bodo preverjali v postopku
ocenjevanja ponudb. O odpiranju ponudb bo komisija
sproti sestavljala zapisnik. Izvod zapisnika prejmejo
ponudniki po pošti najkasneje v treh dneh po odpiranju ponudb.
12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: strokovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila
ugotovila ali ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje
za izvajanje predmetne dejavnosti.
13. Ocenjevanje ponudb
Merilo za ocenjevanje ponudb je cena izvajanja storitev z DDV in višina koncesijske dajatve v odstotku od
letnih prihodkov iz naslova grobnin in najemnin mrliških
vežic. Ocenjuje se le ponudbe, za katere bo komisija
ugotovila, da so usposobljene in sposobne za izvajanje
koncesije.
Ponder se določi v razmerju med skupno ceno storitev proti koncesnini, in sicer 90:10.
Pri merilu ponujena cena storitev (merilo 1) se bo
upoštevala vsota ponujenih cen, ki jih bo ponudnik navedel v obrazcu Ponudba cen in koncesnina (OBR-7):
– izkop in zasip jame za krsto,
– izkop in zasip jame za žaro,
– najemnina vežice,
– 24-urna dežurna služba,
– grobnina za enojni grob,
– grobnina za dvojni grob in
– grobnina za žarni grob in
– grobnina za grobnico.
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Ponudbe se bodo točkovale na podlagi formule:
Izračun: T1=Cnp/Cpx*ponder
pri čemer pomeni: T1 = število točk po merilu 1
Cnp = cena najugodnejšega ponudnika
Cp = cena ponudnika.
Pri merilu višina koncesijske dajatve (merilo 2) se
bo upošteval ponujeni odstotek od letnih prihodkov iz
naslova pobranih grobnin in najemnin mrliških vežic.
Ponudbe se bodo točkovale na podlagi izračuna:
Izračun: T2=Knp/Kpx*ponder
pri čemer pomeni: T2 = število točk po merilu 2
Knp = višina odstotka najugodnejšega ponudnika
Kp = višina odstotka ponudnika.
Izbran bo ponudnik z najvišjim seštevkom števila
točk iz merila skupne ponujene cene (merilo 1) in merila
višine koncesijske dajatve (merilo 2).
V kolikor bo več ponudnikov dobilo enako število
točk, se bo izbor koncesionarja izvedel s pogajanji.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo je imenoval
razpisovalec. O izbiri koncesionarja odloči naročnik z
upravno odločbo. Razpis je veljaven, v kolikor do poteka
razpisnega roka prispe vsaj ena pravočasna in pravilno
opremljena ponudba. Razpis je uspešen, v kolikor je
vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.
V kolikor bo razpis uspešen, bo veljavne ponudbe
proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire
koncesionarja najkasneje v 60 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve naročnika.
Naslednji dan po pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo
poslal koncesionarju.
Koncesionar mora v roku 15 dni po prejemu koncesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki
bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in
za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe
uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu
v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu dostaviti dve bianco menici z menično izjavo za izpolnitev
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Občina Veržej
Št. 371-61/2022-2

Ob-3257/22

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; ZGJS) in 20. ter
21. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih
javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Videm
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012) objavlja
Občina Videm
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
lokalne gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin na območju Občine Videm
(v nadaljevanju: koncesija za vzdrževanje cest)
Naročnik: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284
Videm pri Ptuju.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin na območju Občine Videm.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Videm, www.videm.si.
5. Način, kraj in čas oddaje vloge
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »koncesija za vzdrževanje cest«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Vloge je potrebno oddati najkasneje do 14. 11. 2022
do 12. ure v glavni pisarni Občine Videm.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka
za oddajo prijave.
6.1. Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne.
Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če je oddana priporočeno na pošto do datuma in ure,
določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri
kontaktni osebi: Katja Tušek, tel. 02/761-94-06, e-pošta:
info@videm.si in Leon Požar, tel. 02/761-94-07, e-pošta:
info@videm.si.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: info@videm.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja
objavil na spletni strani Občine Videm, www.videm.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Videm,
www.videm.si.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.
8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko
najugodnejša ponudba.
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Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem storitev javne službe.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne vloge oziroma skupne ponudbe.
Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.
Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje
rešitve in predloge. Naročnik bo izvajal dialog vse do
pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo
njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj
primerjal predložene rešitve.
Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga. Po zaključenem dialogu in predložitvi
končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega
ponudnika.
Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh
po poteka roka za oddajo prijav.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Videm
Ob-3269/22
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 7. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče (Uradni list RS,
št. 60/16 in 55/19; v nadaljnjem besedilu: Odlok) objavlja
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva v Občini Braslovče
1. Koncedent: Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče (v nadaljnjem besedilu: Občina Braslovče ali koncedent).
2. Predmet koncesije: predmet razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in
varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce, v
Občini Braslovče v obsegu 1 oddelek predšolskih otrok.
3. Območje izvajanja koncesije: koncesija, ki je
predmet tega razpisa, se podeljuje za območje Občine
Braslovče.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Javno službo na področju programa predšolske
vzgoje in varstva lahko izvaja le ponudnik, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje predšolske vzgoje in varstva;
– ponudnik ima z vpisom v razvid dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
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– ponudnik ima na območju Občine Braslovče zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ponudnik ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ponudnik omogoča vključitev v program predšolske vzgoje in varstva tudi otroke s posebnimi potrebami;
– ponudnik bo izvajal dnevni program;
– ponudnik bo dejavnost izvajal po ceni, ki je določena s sklepom o cenah programov predšolske vzgoje
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče, ki jih potrjuje
Občinski svet Občine Braslovče in
– ponudnik izpolnjuje ostale pogoje, določene v
zakonu, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki
ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa za določen čas, in sicer za obdobje
5 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesije, z
možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi.
6. Naslov, rok, način predložitve ponudbe in odpiranje ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do
24. 10. 2022 do 10. ure.
Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba,
ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je oddana
osebno v sprejemni pisarni Občine Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do 24. 10. 2022 do
10. ure. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto
pošiljke) mora prav tako prispeti na naslov koncedenta
najkasneje do 24. 10. 2022 do 10. ure.
Odpiranje in pregled prispelih ponudb bo dne
24. 10. 2022 ob 12. uri opravila strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan Občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Odpiranje ponudb
ne bo javno.
7. Merila za izbor koncesionarja
Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval
naslednja merila:
1. Merilo – lokacija vrtca:
Lokacija vrtca:

Točke:

vrtec v največjem šolskem okolišu

20 točk

vrtec zunaj največjega šolskega okoliša

10 točk

2. Merilo – zagotovljeni prostorski pogoji:
Zagotovljeni prostorski pogoji:

Točke:

DA

20 točk

NE

0 točk

3. Merilo – rok pričetka izvajanja javne službe:
Rok pričetka izvajanja javne službe:

Točke:

takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe

15 točk

en mesec po sklenitvi koncesijske
pogodbe

10 točk

dva meseca po sklenitvi koncesijske
pogodbe

5 točk

4. Merilo – koncesionar že opravlja dejavnost predšolske vzgoje na območju druge občine:
Koncesionar že opravlja dejavnost
predšolske vzgoje na območju druge
občine:

Točke:

DA

10 točk

NE

0 točk
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5. Merilo – nadstandardni program:
Nadstandardni program:

Točke:

DA

20 točk

NE

0 točk

Izbere se ponudnik, ki na podlagi navedenih meril
doseže največje skupno število točk. V primeru, da dva
ali več ponudnikov dosežeta enako največje število točk,
ima prednost pri izboru tisti ponudnik, ki je dosegel večje
število točk pri 1. merilu – lokacija vrtca.
8. Postopek obravnave ponudb in rok, v katerem
bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa
Strokovna komisija bo po izteku roka za oddajo
ponudb opravila odpiranje in pregled prispelih ponudb
ter ugotovila izpolnjevanje razpisnih pogojev. Strokovna
komisija bo med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, izbrala tistega, ki se bo na osnovi meril izkazal kot
najprimernejši. V roku 30 dni po odpiranju ponudb bo
strokovna komisija pripravila poročilo in ga bo predložila
občinski upravi Občine Braslovče.
Odločbo o izboru koncesionarja za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva izda občinska uprava Občine Braslovče. Zoper odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od datuma prejema. O pritožbi odloča
župan Občine Braslovče.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta pogodbo o
koncesiji.
9. Način dostopa do razpisne dokumentacije: v
skladu z določili Odloka se razpis objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.si). Razpisna dokumentacija, ki
je priloga tega razpisa, je v elektronski obliki dostopna
na spletni strani Občine Braslovče (www.braslovce.si),
v fizični obliki pa v sprejemni pisarni Občine Braslovče.
Občina Braslovče
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Javne dražbe
Št. 450-2/2022-DI

Ob-3285/22

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo
na podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v torek,
8. 11. 2022, izvedel
javno dražbo
rabljene pisarniške opreme
Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Stran
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Razpisi delovnih mest
Ob-3251/22
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, razpisuje na podlagi 71. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list
RS, št. 186/21), 14. člena Sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije ter
33., 38. in 39. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije prosto delovno mesto
direktorja

Kandidati/-ke naj prijavo pošljejo v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis«.
Kandidati/-ke so lahko povabljeni/-e na predstavitev
svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Vse potrebne dokumente lahko kandidati/-ke prejmejo v upravi Gozdarskega inštituta Slovenije.
Vse prijavljene kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarskega inštituta Slovenije – m/ž
Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti iz gozdarstva ali iz področij
temeljnih dejavnosti Inštituta,
– izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta po Zakonu o znanstvenoraziskovalni
in inovacijski dejavnosti ter Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16 in 186/21
– ZZrID),
– aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s
prednostjo znanja angleškega jezika,
– ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni
predpisi.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo na razpisano mesto
imenovan/-a za dobo pet let.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti naslednja dokazila
oziroma dokumentacijo, in sicer:
– dokazilo o zahtevani izobrazbi,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta,
– življenjepis z navedbo delovnih in vodstvenih
izkušenj,
– bibliografijo,
– vizijo dela ter razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije za pet let.
Prednost imajo kandidati/-ke, ki imajo najmanj 5 let
delovnih izkušenj.

Št. 3-190/2022

Ob-3252/22

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana,
na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
29. člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta
zavoda Bolnišnice Sežana z dne 5. 10. 2022 objavlja
razpis za delovno mesto
direktor/direktorica
Bolnišnice Sežana
Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktorja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– predložitev programa razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom
razvoja zavoda v roku 15 dni od dneva objave razpisa v
zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva
ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »za razpisno komisijo
– ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o
opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Bolnišnica Sežana
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Druge objave
Št. 093-30/2022

Ob-3277/22

Na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 5. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21
– ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto
2022 (Uradni list RS, št. 174/20), 219. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in
23. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list
RS, št. 21/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna
Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem,
Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA
za obdobje 2022–2024
1. Naziv in sedež organa, ki razpisuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje lastnega
finančnega prispevka za projekte nevladnih organizacij
(v nadaljnjem besedilu: NVO), ki se izvajajo na dan oddaje prijave na ta javni poziv, se zaključijo najkasneje do
31. 12. 2028, so bili izbrani na javnem razpisu in:
– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih
službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot
npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje Evropa (Horizon
Europe);
– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske
države, mednarodne organizacije, agencije ipd.), kadar
javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev
iz najmanj dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg D);
– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov deljenega upravljanja (Evropska komisija in nacionalni organi v državah članicah ipd.), kadar javni razpis
predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj
dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega
sodelovanja – Interreg A);
– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru programov/javnih razpisov Evropskega parlamenta;
– se sofinancirajo s strani Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA
(v nadaljnjem besedilu: Urad za finančni mehanizem),
kot npr.: programi EGP in Norveški sklad za regionalno
sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje
mladih, Globalni sklad za dostojno delo in tristranski dialog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje
partnerjev iz najmanj dveh držav.
Ministrstvo ne bo dodatno sofinanciralo finančnega
prispevka za projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu
za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna

Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list
RS, št. 31/21 z dne 5. 3. 2021), Javnem pozivu za leto
2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega
združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS,
št. 97/20 z dne 10. 7. 2020) ali Javnem pozivu za leto
2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega
združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS,
št. 26/19 z dne 26. 4. 2019).
3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda
pomembnosti delovanja in vključevanja NVO v programe, ki zadevajo širši evropski prostor. S finančnim prispevkom za projekte NVO, odobrenih s strani različnih
EU programov ali s strani Urada za finančni mehanizem,
bo ministrstvo spodbudilo vključevanje nevladnih organizacij v mednarodni prostor, partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepilo
njihove operativne zmogljivosti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
Upravičen prijavitelj mora na dan oddaje prijave
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je nevladna organizacija po določbah 2. člena
Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) (dokazilo: Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka
2. člena ZNOrg));
2. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu,
ki je bil izbran na javnem razpisu:
– v okviru EU programov neposrednega upravljanja,
– v okviru EU programov posrednega upravljanja,
kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav,
– v okviru EU programov deljenega upravljanja,
kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav,
– v okviru programov/javnih razpisov Evropskega
parlamenta,
– v okviru programov Urada za finančni mehanizem, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj dveh držav (dokazilo: Priloga
št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo
ali kopija partnerskega sporazuma, če NVO ni vodilna
organizacija in nastopa v partnerski vlogi, Obrazec št. 1
– Spletni naslov javnega razpisa/programa/dokumenta);
3. je bil projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izbran v okviru EU programa ali programa
Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek finančnega prispevka v programu, javnem razpisu ali
pogodbi prijavitelja projekta (dokazilo: Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo, kopija
partnerskega sporazuma, če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi, Obrazec št. 1 – Spletni
naslov javnega razpisa/programa/dokumenta);
4. se projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se
zaključi najkasneje do 31. 12. 2028 (dokazilo: Priloga
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št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo
ali kopija partnerskega sporazuma, če NVO ni vodilna
organizacija in nastopa v partnerski vlogi);
5. da projekt, za katerega se zaproša finančni prispevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2021 za
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih
na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije
ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 31/21
z dne 5. 3. 2021), Javnem pozivu za leto 2020 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja
za prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 97/20 z
dne 10. 7. 2020) ali Javnem pozivu za leto 2019 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za
prosto trgovino – EFTA (Uradni list RS, št. 26/19 z dne
26. 4. 2019), (dokazilo: ministrstvo preveri izpolnjevanje
pogojev v lastnih bazah);
6. da ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku
likvidacije (dokazilo: ministrstvo preveri izpolnjevanje
pogojev v bazi AJPES);
7. da zaprošena višina finančnega prispevka, ki je
predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno
z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne
udeležbe, ne presega s pogodbo ali partnerskim sporazumom predvidene 80 % višine lastnega finančnega
prispevka oziroma 100.000,00 EUR (dokazila: Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega poziva in Priloga št. 6: Kopije pogodb
o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih
institucij);
8. da za finančni prispevek, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni pridobil sredstev iz
drugih javnih virov (prepoved dvojnega sofinanciranja),
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega poziva).
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po
podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo ministrstvo odstopilo
od te pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva in obdobje porabe sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za izvedbo javnega poziva, je 4.000.000,00 EUR. Pravice porabe so na razpolago na proračunski postavki
PP 180151 – Sklad za NVO.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni poziv obsega proračunska leta 2022, 2023 in 2024 oziroma do
porabe sredstev.
Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo skladno s plačilnimi roki, kot jih določa veljavni
zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju
razpoložljivih proračunskih sredstev.
V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev
ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem
pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.
5.2 Višina zaprošenih sredstev oziroma način dodeljevanja sredstev
Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z
že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne
udeležbe, ne presega s pogodbo EU ali partnerskim
sporazumom predvidene 80 % višine lastnega finančnega prispevka oziroma največ 100.000,00 EUR.
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Prijaviteljem bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje lastne udeležbe EU projekta ali projekta Urada za
finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto
trgovino – EFTA, v enkratnem znesku.
6. Postopek izbora
V postopku izbora prijav bo strokovna komisija za
izvedbo postopka Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za
finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto
trgovino – EFTA za obdobje 2022–2024 (v nadaljnjem
besedilu: strokovna komisija), ki jo je z odločbo imenoval predstojnik ministrstva, preverila formalno popolnost
prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.
6.1 Roki in način oddaje prijave na javni poziv
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 30. 9. 2024.
Roki za predložitev prijav:
Rok oddaje prijave

Datum

1. rok

14. 11. 2022

2. rok

30. 1. 2023

3. rok

30. 5. 2023

4. rok

29. 9. 2023

5. rok

30. 1. 2024

6. rok

30. 5. 2024

7. rok

30. 9. 2024

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v
Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi
sredstev oziroma zaprtju javnega povabila.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so
določeni v besedilu javnega poziva pod točko 10.2 a.)
in 10.2 c.). Poleg tiskane prijave je potrebno na e-nosilcu podatkov (npr. USB ključku) posredovati naslednje
obrazce in priloge:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Priloga št. 5: Finančni načrt projekta (le v kolikor
ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo ali del
partnerskega sporazuma).
Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po
pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni
pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21 (Glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, do dneva, določenega kot vsakokratni rok za oddajo prijav.
Prijavo je treba poslati ali predložiti v zaprti ovojnici,
ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna evropske
unije ali urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA za obdobje 2022–2024«.
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec za označbo prijave (Obrazec št. 4: Označba prijave). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave,
mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni
na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s
pogoji javnega poziva.
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Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
do navedenih rokov osebno oddane v času uradnih ur
v vložišče ministrstva, oziroma do navedenih rokov priporočeno oddane na pošti. Upošteval se bo datum razviden iz poštnega žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki ne
sme biti kasnejši od posameznega roka za predložitev
prijav tj. vključno do 23.59 na dan posameznega roka
oddaje. V primeru, da iz ovojnice ne bo razviden datum
na poštnem žigu in v primeru neposredne predložitve
prijave na sedežu ministrstva, velja datum, vpisan na
potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne
sme biti kasnejši od roka za predložitev prijav.
Prijave, oddane po poteku posameznega roka,
bodo odprte na naslednjem odpiranju prijav. V kolikor
naslednji rok za oddajo prijav ni predviden ali v primeru
porabe sredstev, se take prijave s sklepom predstojnika ministrstva zavrže kot prepozne in neodprte vrne
pošiljatelju.
Na napačen naslov prispele prijave se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene tiste
prijave, ki bodo oddane na napačen način.
6.2 Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izteka posameznega roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana in bo praviloma javno. Potencialni prijavitelji bodo o
datumu in lokaciji odpiranja prijav obveščeni na spletni
strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.
Strokovna komisija se lahko odloči, da zaradi vladnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem epidemije
COVID-19 ali zaradi prevelikega števila prijav, odpiranje
ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti dva
delovna dneva pred vsakokratnim datumom predvidenega javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javnipoziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnjene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo prijavo,
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to ali so bili predloženi vsi zahtevani obrazci in priloge.
6.3 Popolnost prijav in dopolnjevanje
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obrazcev in obveznih prilog ter podatkov,
zahtevanih v besedilu javnega poziva, in ki ne vsebuje
vseh predpisanih obrazcev in prilog na e-nosilcu (USB
ključku).
Če prijavitelj posluje z žigom, mora originalno žigosati obrazce in priloge. V kolikor z njim ne posluje,
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z
žigom«. Prav tako je obvezen originalni podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja
pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolne prijave bo strokovna komisija v osmih dneh od zaključka posameznega
odpiranja prijav, prijavitelja pozvala k dopolnitvi. Poziv
za dopolnitev bo posredovan s priporočeno pošto na
naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu.
Od prijavitelja se pričakuje, da bo v tem času dostopen
za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev.
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Prijava, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v roku in v
skladu s pozivom za dopolnitev prijave, bo zavrnjena s
sklepom predstojnika ministrstva.
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni poziv, določenih v javnem pozivu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila, dokazila oziroma obrazložitve
glede izpolnjevanja pogojev. Če ta ne bodo posredovana v roku in na način, določenem v pozivu, bo strokovna
komisija prijave takih prijaviteljev zavrnila.
V primeru da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem pozivu, bo prijava zavrnjena.
Za sofinanciranje bodo izbrani vsi projekti, ki bodo
zadostili vsem pogojem javnega poziva, do porabe sredstev. V kolikor bi bila s predloženo prijavo, ki zadosti vsem pogojem javnega razpisa, presežena skupna
razpoložljiva sredstva javnega poziva, se prijavitelju v
sofinanciranje ponudi zgolj preostanek razpoložljivih
sredstev javnega poziva.
7. Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega poziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti
O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na
predlog strokovne komisije, s sklepom odločil predstojnik ministrstva.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Rezultati poziva predstavljajo informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.
Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe
o sofinanciranju).
V primeru, da se prijavitelj v osmih dneh, od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta,
ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev
umaknil, sredstva pa se lahko ponudijo naslednje prispeli prijavi. V primeru premajhnega števila prijav, ki
izpolnjujejo pogoje, ostanejo sredstva nerazporejena.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.
8. Pravno varstvo
Zoper sklep ministrstva o prijavi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve
sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se
mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena
pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na
pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v
postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
9. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni
poziv: ministrstvo si pridržuje pravico, da javni poziv
kadarkoli spremeni, kar stori z objavo v Uradnem listu RS. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo
objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.
si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-
sofinanciranje-projektov-nvo/.
10. Dokumentacija za javni poziv in dodatne informacije
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani
prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za javno upravo: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.
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Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani
prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na
naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na
razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali
Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja
za prosto trgovino – EFTA za obdobje 2022–2024« (za
Ludvik Štritof).
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.
Vprašanja je možno posredovati do vključno pet
delovnih dni pred posameznim rokom odpiranja. V kolikor bodo vprašanja posredovana po navedenem roku,
odgovori ne bodo posredovani.
10.1 Navodila za izpolnjevanje
V javnem pozivu se nahajajo prijavni obrazci in
priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi
originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so
sestavni del prijave prijavitelja in jih je potrebno priložiti
k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso del javnega poziva, pridobi oziroma
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni
del prijave na javni poziv. Vsa zahtevana dokumentacija
mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi
prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
10.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a) Prijavni obrazci
Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti
izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu
in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
– Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju pogojev javnega poziva
– Obrazec št. 4: Označba prijave
b) Priloga, ki je del javnega poziva
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni
potrebno priložiti k prijavi)
c) Priloge, ki niso objavljene v javnem pozivu in jih
morajo prijavitelji priložiti sami
– Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega
temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami
(prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg).
– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo ali kopija partnerskega sporazuma
(če NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski
vlogi), iz katerega je razviden delež, ki ga mora prijavitelj
sofinancirati.
– Priloga št. 4: Kopija vsebinskega načrta projekta (le
v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo
ali del partnerskega sporazuma), (lahko le na e-nosilcu).
– Priloga št. 5: Kopija finančnega načrta projekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno
institucijo, ali del partnerskega sporazuma), (lahko le
na e-nosilcu).
– Priloga št. 6: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 85-330/2022
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Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, na
podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-

žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18 in spremembe, ZSPDSLS-1) in 16. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, Uredba)
objavlja
3. javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je poslovni prostor s teraso, v stavbi članice Univerze na
Primorskem, Fakultete za turistične študije – Turistica
(UP FTŠ Turistica), v Portorožu, Obala 11a, stoječe
na parceli 1093/56 k.o. Portorož. Poslovni prostor se
nahaja v 1. nadstropju stavbe št. 6983 k.o. Portorož,
ki v naravi predstavlja gostinski obrat – bar v izmeri
99,87 m2 z odprto teraso pred poslovnim prostorom v
izmeri 228,52 m2.
Poslovni prostor je delno opremljen za opravljanje
gostinske dejavnosti z osnovno opremo. Poslovni prostor bo oddan po načelu videno – najeto, zato morebitne
reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Najnižja ponudbena izhodiščna cena – najemnina za
poslovni prostor znaša 459,20 EUR/mesec.
Postopek oddaje 3. javnega zbiranja ponudb je
urejen skladno s 64. členom ZSPDSLS-1 v povezavi s
53. členom ZSPDSLS-1, ki določa, da če je postopek
prodaje neuspešen, se lahko v obdobju do izteka veljavnosti cenitve izvede ponovni postopek javne dražbe ali
javnega zbiranja ponudb, v katerem se izklicna vrednost
ali izhodiščna vrednost zniža za največ 30 odstotkov od
ocenjene vrednosti. Ker je bilo 2. javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem neuspešno in,
ker je na podlagi cenitvenega poročila pooblaščenega cenilca Vojka Ludviga iz Izole mesečna najemnina oddaje nepremičnine ocenjena na 656,00 eurov,
je izhodiščna cena v tem postopku določena v višini
459,20 eurov/mesec.
II. Pogoji prijave
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe
– samostojni podjetniki, ki so registrirane za opravljanje
gostinske dejavnosti.
Prijava mora vsebovati naslednje podatke, dokazila
in priloge:
1. izpolnjen prijavni obrazec z jasnim opisom ponudbe in vsemi prilogami:
– Priloga 1: izjava o sprejemanju in soglašanju z
razpisnimi pogoji ter resničnostjo posredovanih podatkov,
– Priloga 2: opis ponudbe hrane in pijače ter strokovnost strežnega osebja,
– Priloga 3: informativni cenik hrane in pijače za
študente in zaposlene,
– Priloga 4: parafiran osnutek najemne pogodbe
s čimer ponudnik izkazuje, da je seznanjen z vsebino
pogodbe,
2. dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti:
– za pravne osebe: odločbo o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe,
– za samostojne podjetnike: obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list oziroma izpis iz evidence AJPES-a,
3. potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe,
4. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih: bančno potrdilo o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v
zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih računov, ki ni sta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rejše od 30 dni glede na dan oddaje ponudbe (v kolikor
ima ponudnik več računov, je potrebno dostaviti potrdilo
za vse račune),
5. dokazilo o vplačani varščini v višini dveh izhodiščnih mesečnih najemnin na transakcijski račun UP
FTŠ Turistice, TRR SI56 0110 0600 0005 649 pri UJP
Koper, s pripisom »Varščina za poslovni prostor«.
III. Pogoji najema
Najemnina za poslovni prostor bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran
v tem postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu z
2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in spremembe) se za
najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV. Plačilo
najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.
Najemnina se bo letno usklajevala z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, v kolikor
se ta poveča za več kot 4 % na letni ravni. Najemnina
in druge pogodbene finančne obveznosti zapadejo v
plačilo v 8 dneh po izstavitvi računa.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja
ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse
davčne dajatve. Vsi obratovalni stroški (poraba električne energije, poraba vode, stroški interneta, odvoz smeti,
stroški čiščenja in rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in drugi stroški povezani s poslovnim prostorom)
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so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa
najemnik in so vezane na poslovni prostor morajo biti
vinkulirane v korist UP FTŠ Turistice.
Najemnik mora na lastne stroške redno vzdrževati
najete poslovne prostore. Pred vsakim posegom, ki
presega redna vzdrževalna dela, mora pridobiti pisno
soglasje najemodajalca. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v poslovni prostor in opremo, razen če to
ni vnaprej dogovorjeno.
Gostinska ponudba v poslovnem prostoru mora
zajemati ponudbo primernih hladnih jedi ter prigrizkov,
toplih in hladnih brezalkoholnih pijač in napitkov ter
sladic.
Obratovalni čas poslovnega prostora bo moral biti
znotraj delovnega časa UP FTŠ Turistice, od ponedeljka
do petka med 7.30 in najmanj do 17. ure, v soboto in nedeljo pa praviloma med 8. in 13. uro. Najemnik bo lahko
s soglasjem obratoval v drugačnih dnevnih terminih v
okviru predpisov. Izbrani ponudnik bo moral upoštevati
pravila hišnega reda objekta, kjer se nahaja poslovni
prostor, ki je predmet najema.
Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega
zapisa, in sicer za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejavnosti v
roku 30 dni od sklenitve najemne pogodbe oziroma po
dogovoru.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Komisija bo prispele ponudbe ocenila po sledečih kriterijih:
Področje

Ocenjevanje

Obseg in kakovost
podane ponudbe
(do 20 točk)

Ponudnik bo v svoji ponudbi nudil dnevno 20 točk
vsaj 3 različne hladne jedi oziroma
prigrizke

Točke

Višina ponujene mesečne Iz ponudbe je razvidna višina ponujene
najemnine
mesečne najemnine, ki je enaka ali višja
(do 50 točk)
od izhodiščne vrednosti

Ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino
za poslovni prostor prejme 50 točk, ostali
ponudniki prejmejo sorazmerno nižje
število točk (glede na to, za koliko % je bila
ponudba posameznega ponudnika nižja
od najvišje ponujene)

Reference ponudnika
(do 30 točk)

Doba izvajanja (upravljanja, vodenja)
gostinske dejavnosti:
– do 5 let (10 točk)
– od 6 do 10 let (20 točk)
– nad 10 let (30 točk)

Iz ponudbe je razvidno, da je ponudnik
v preteklosti že izvajal (upravljal, vodil)
finančno uspešno prehrambeno gostinsko
dejavnost

Skupno je mogoče doseči največ 100 točk. Poslovni
prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih
točk. Če bosta dva ponudnika prejela enako število
točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil višjo mesečno
najemnino za poslovni prostor. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže enako število točk in ponudita enako
visoko najemnino, bo komisija izvedla dodatna pogajanja o višini najemnine.
V. Navodila za pripravo ponudbe
Prijava na razpis mora biti izdelana v slovenskem
jeziku, izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa in mora vključevati vsa dokazila.
Ponudbe pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne in nepravočasne prijave, nepravilno označene
prijave ter sestavljene v nasprotju z razpisnimi pogoji, ne
bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
60 dni po izteku roka za oddajo.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo
sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane
osebe. Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo
pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani
komisije in cenilcem v smislu kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
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– drugo osebo, s katero je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
VI. Rok in način predložitve ponudb
Predlagatelji morajo ponudbo oddati bodisi po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 2. 11. 2022
(datum poštnega žiga) na naslov UP FTŠ Turistica,
Obala 11a, 6320 Portorož ali jo do navedenega datuma
osebno dostaviti v času uradnih ur v tajništvo UP FTŠ
Turistice, Obala 11a, Portorož.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z
oznako na sprednji strani »Javni razpis – ne opiraj«, na
hrbtni strani pa mora biti naveden točen naziv in naslov
prijavitelja.
Ponudbe bo pregledala in ocenila komisija na podlagi presoje meril, ki so navedena v IV. točki tega zbiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno
in bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje.
Ponudbe, ki bodo prispele po predpisanem roku (nepravočasne ponudbe) ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija izločila in o tem obvestila
ponudnika. Ne glede na navedeno lahko ponudnik, ki je
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni
do odpiranja ponudb.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
VII. Datum odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 7. 11.
2022 ob 9. uri v sejni sobi UP FTŠ Turistice (4. nadstropje) na naslovu Obala 11a, 6320 Portorož. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom
dekana št. 126-033/22 z dne 26. 9. 2022. Ponudbe se
bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ponudniki – fizične
osebe, pa morajo komisiji pred pričetkom odpiranja ponudb izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.
V primeru, da se na dan odpiranja ponudb, zaradi
nepredvidljivega razloga komisija ne more sestati, se
določi nov datum odpiranja ponudb, ki bo objavljen na
spletni strani UP in UP FTŠ Turistice, in sicer pod objavo
predmetnega javnega zbiranja ponudb.
VIII. Izid razpisa
Ponudniki bodo o (ne-)izbiri oziroma nadaljevanju
postopka obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dne-
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va odpiranja ponudb. Ponudniku, ki ni bil izbran za
najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti
vrnjena v roku 30 dni od sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom.
Z izbranim ponudnikom se sklene najemna pogodba v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa
najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V kolikor najugodnejši ponudnik ne
sklene pogodbe v dogovorjenem roku, varščina zapade
v korist UP FTŠ Turistice in se sklenitev pogodbe ponudi
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba, se bo upoštevala kot garancija
za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe. Plačana varščina se bo
izbranemu ponudniku, brez obresti poračunala ob prenehanju najemne pogodbe za morebitno nastalo škodo
na opremi in prostoru, ki niso posledica normalne rabe
ter za morebitno neplačano najemnino ali stroške.
IX. Drugi pogoji razpisa
UP FTŠ Turistica si pridržuje pravico da, ne glede
na ostala določila javnega zapisa, brez kakršnih koli
posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli do izteka roka za prijavo popravi in/ali
dopolni predlog najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji,
– ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli
do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje
nepremičnin in sklenitev pravnega posla in ponudnikom
vrne vplačano varščino,
– z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede
končna pogajanja glede končne vsebine in izvedbe
najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina najemne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od
vsebine predloga najemne pogodbe v razpisni dokumentaciji,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja,
– v primeru zavrnitve sklenitve najemne pogodbe
s strani najugodnejšega ponudnika, zadrži vplačano
varščino in/ali sklenitev pogodbe ponudi naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku ali pa prekine postopek oddaje poslovnega prostora v najem.
X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb
dosegljiva na spletni strani www.turistica.si in www.upr.
si. Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
interesenti v času med 8. in 12. uro pokličejo doc. dr.
Dejana Palisko na tel. 05/617-70-21, elektronski naslov:
info@fts.upr.si. Ogled poslovnega prostora je možen po
predhodnem dogovoru.
Univerza na Primorskem
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PRIJAVNI OBRAZEC
PONUDBA za najem poslovnega prostora v 1. nadstropju UP FTŠ Turistice, Obala 11a,
6320 Portorož
01. Podatki o ponudniku:
Naziv pravne osebe (polna oblika):______________________________________________
Ime in priimek fizične osebe/sam. podjetnika/:_____________________________________
Zakoniti zastopnik: __________________________________________________________
Davčna številka/ ID za DDV: __________________________________________________
Naslov sedeža pravne osebe: _________________________________________________
Naslov stalnega bivališča s. p:._________________________________________________
Matična številka/EMŠO: ______________________________________________________
Številka transakcijskega računa: _______________________________________________
odprt pri banki ______________________________________________________________
Številka telefona: _____________________Elektronska pošta: _______________________
Kontaktna oseba: ___________________________________________________________

02. Ponujena najemnina (brez DDV):

EUR na mesec

03. Opis gostinske ponudbe:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
04. Drugo (reference, priznanja, opravljanje gostinske dejavnosti….):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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PRIJAVNI OBRAZEC
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:
________________________________

5. Obvezne priloge
Izpolnjeni prijavi na javni razpis (z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu) je potrebno priložiti
naslednje priloge:
1. priloge k prijavnem obrazcu:
o Priloga 1: izjava o sprejemanju in soglašanju z razpisnimi pogoji ter resničnostjo
posredovanih podatkov,
o Priloga 2: opis ponudbe hrane in pijače ter strokovnost strežnega osebja,
o Priloga 3: informativni cenik hrane in pijače za študente in zaposlene,
o Priloga 4: parafiran osnutek najemne pogodbe s čimer ponudnik izkazuje, da je
seznanjen z vsebino pogodbe.
2. dokazila glede registracije za opravljanje gostinske dejavnosti:
o za pravne osebe: odločbo o vpisu v register oz. izpisek iz sodnega registra, ki
ni starejši od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe,
o za samostojne podjetnike: obrtno dovoljenje oz. priglasitveni list oz. izpis iz
evidence AJPES-a.
3. potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni
starejše od 8 dni glede na dan oddaje ponudbe.
4. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih: bančno potrdilo o solventnosti, ki
dokazuje, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih računov, ki ni starejše
od 30 dni glede na dan oddaje ponudbe (v kolikor ima ponudnik več računov, je
potrebno dostaviti potrdilo za vse račune).
5. dokazilo o vplačani varščini v višini dveh izhodiščnih mesečnih najemnin.
Opomba: Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika,
morajo biti predloženi kot izvirniki ali v overjenih kopijah.
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Izjava o sprejemanju in soglašanju z razpisnimi pogoji ter resničnostjo posredovanih
podatkov
Naziv in naslov ponudnika:____________________________________________________

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo in soglašamo s pogoji v razpisni dokumentaciji ter
potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni in resnični ter smo jih na poziv
najemodajalca pripravljeni dokazati s predložitvijo dodatnih ustreznih dokazil.
Žig

Kraj in datum: _______________

Podpis odgovorne osebe ponudnika:
_____________________________
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Opis ponudbe hrane in pijače ter strokovnost strežnega osebja
Izjavljam, da bom v gostinskem lokalu nudil naslednje:
a) hladne jedi in prigrizke:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) pijače in napitke:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) sladice:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) drugo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
e) opis strokovnosti strežnega osebja (število, izobrazbena struktura, strokovna
usposobljenost, znanje tujih jezikov...):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
f) ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov...):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:
Kraj in datum:________________

_____________________________
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Vzorec informativnega cenika hrane in pijač za študente in zaposlene na UP FTŠ
Turistici
a) hladne jedi in prigrizki
Opis izdelka:
Cena
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) pijače in napitki
Opis izdelka:
Cena
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) sladice
Opis izdelka:
Cena
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) drugo
Opis izdelka:
Cena
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Žig
Podpis odgovorne osebe ponudnika:
Kraj in datum:____________

_____________________________
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PRILOGA 4
Osnutek najemne pogodbe
1. Univerza na Primorskem Università del litorale Titov trg 4, Koper, ki jo zastopa prof. dr.
Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, po pooblastilu rektorice št. 1143-24/2022
z dne 16.05.2022 pa doc. dr. Marijana Sikošek, dekanja UP FTŠ Turistice (v nadaljevanju:
najemodajalec), MŠ:1810014000, DŠ:SI71633065
in
2. ______________________________________,(naziv pravne osebe/ime in priimek s. p.)
iz ______________________________________, (naslov sedeža pravne osebe/ s. p.)
/MŠ:____________________________________, DŠ/ID za
DDV:______________________________ (v nadaljevanju: najemnik)
dogovorita in skleneta naslednjo
NAJEMNO POGODBO ZA POSLOVNI PROSTOR
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je najemodajalec lastnik poslovnega prostora, ki je predmet te najemne pogodbe,
- je bilo za poslovni prostor iz 2. člena te pogodbe izvedeno javno zbiranje ponudb za
oddajo poslovnega prostora v najem št. 85-330/2022 z dne 16.05.2022,
- je najemnik v postopku zbiranja ponudb uspel kot ……………. (edini, najugodnejši
ponudnik,….),
- je bil dne …………..... izdano obvestilo št. ……………… o dodelitvi poslovnega
prostora v najem.
2. člen
Najemodajalec odda v najem najemniku poslovni prostor v izmeri 99,87 m2, z odprto teraso
pred poslovnim prostorom v izmeri 228,52 m2, ki se nahaja v zgradbi št. 6983, k. o. Portorož
stoječi na parceli št. 1093/56 k. o. Portorož.
Poslovni prostor, se nahaja v 1. nadstropju zgradbe UP FTŠ Turistice na naslovu Obala 11a,
Portorož in zajema: hodnik lokala, sanitarije M+Ž, prostor za goste, strežni pult, prostor za
pripravo hrane, hodnik skladišča, garderobo in sanitarije za osebje, prostor za čistila, shrambo
pijač in hladilnico pijač. Predmet najema je tudi terasa pred poslovnim prostorom v izmeri
228,52 m2.
3. člen
Najemnik si je pred podpisom najemne pogodb poslovni prostor ogledal in se odločil po načelu
vedno – najeto, da poslovni prostor vzame v najem v stanju, v kakršnem se poslovni prostor
nahaja.
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4. člen
Najemnik bo najete poslovne prostore uporabljal izključno za opravljanje prehrambene
gostinske dejavnosti (bar) v skladu s to pogodbo. Organizacijo raznih dogodkov bo vedno
predhodno pisno najavil in uskladil z najemodajalcem.
5. člen
Z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank oz. najkasneje v roku 8 dni, se
izvrši primopredaja poslovnega prostora in njegovih ključev. Ob primopredaji se sestavi
zapisnik.
6. člen
Vsa ustrezna dovoljenja in drugo dokumentacijo za izvajanje najemnikove dejavnosti, si
priskrbi najemnik sam na lastne stroške, ki se mu ne povrnejo. Vsa potrebna dovoljenja morajo
biti vsak čas na vpogled najemodajalci in inšpekcijskim organom.
7. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je najemnik ob predložitvi ponudbe vplačal varščino v višini
1.312,00 EUR.
Vplačano varščino bo najemodajalec vrnil najemniku v celoti v nominalnem (brezobrestnem)
najkasneje v roku 60 dni po prenehanju ali odpovedi najemnega razmerja, pod pogojem, da
ne bo imel najemodajalec zoper najemnika nobenih denarnih zahtevkov nastalih iz naslova
najema poslovnega prostora kot npr. neplačane najemnine, zamudne obresti, povzročena
škoda.
8. člen
Obratovalni čas gostinskega lokala je vezan na delovni čas UP FTŠ Turistice, to je od
ponedeljka do petka med 07:30 in najmanj do 20:00 ure, v soboto in nedeljo pa praviloma med
8:00 in 13:00 uro. Najemnik bo lahko s soglasjem najemodajalca ter pristojnega upravnega
organa, obratoval v drugačnih terminih.
9. člen
Najemnik se zaveže zlasti:
- uporabljati najete prostore le za izvajanje gostinske dejavnosti, jih tekoče vzdrževati in
izvajati popravila, ki so posledica normalne rabe,
- organizacijo raznih dogodkov vedno predhodno pisno najaviti in dogovoriti z
najemodajalcem,
- za gradbene in druge posege pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca in vsa
potrebna dovoljenja,
- dopustiti vstop najemodajalcu, zlasti v primeru investicijskih posegov in v drugih nujnih
primerih,
- uporabljati najete poslovne prostore skrbno in kot dober gospodar,
- na svoje stroške popraviti in odpraviti škodo, ki je nastala po njegovi krivdi,
- zavarovati svoje premične stvari, ki niso predmet najema,
- spoštovati hišni red, zagotavljati red in čistočo v najetih prostorih in jih uporabljal na
način, da ne bo motil izvajanja dejavnosti najemodajalca,
- redno plačevati najemnino, obratovalne ter druge stroške določene s to pogodbo,
- obveščati najemodajalca o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivali na najemno razmerje.
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10. člen
Najemnik mora v času najema zagotavljati:
- primerne vrste hladnih jedi in prigrizkov,
- tople in hladne brezalkoholne pijače in napitke,
- sladice.
11. člen
Najemnik bo izvajal gostinsko dejavnost skladno z veljavnimi predpisi, smernicami dobre
higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu.
12. člen
Najemnik dovoljuje, da v prostorih najetega gostinskega lokala v času obratovalnega časa ali
izven njega, najemodajalec ali skupno oba, lahko organizira/ta tudi izvajanje turističnih in
drugih dogodkov ter ob/študijskih dejavnosti, za kar se bosta dogovorila pred izvedbo.
13. člen
Najemnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje v roku trideset (30) dni po
sklenitvi pogodbe.
14. člen
Najemnik je za uporabo poslovnega prostora iz 2. člena te pogodbe dolžan plačevati
najemnino, ki je skladna z najemnikovo ponudbo in znaša __________EUR. DDV ni
obračunan skladno z 2. točko 1. odst. 44. člena ZDDV-1.
Najemnino in druge pogodbene finančne obveznosti bo najemnik poravnal v roku 8 dni po
izstavitvi računa na TRR Univerze na Primorskem, FTŠ Turistica pri UJP Koper št. SI56 0110
0600 0005 649.
Najemnino začne najemnik plačevati z dnem prevzema poslovnega prostora.
V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti od
dneva zapadlosti računa.
15. člen
Višina najemnine se bo letno usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v
Republiki Sloveniji, v kolikor se bo le-ta povečal za več kot 4% na letni ravni, ne da bi bilo
potrebno sklepati anekse k najemni pogodbi.
16. člen
Najemnik je poleg mesečne najemnine dolžan poravnati še obratovalne stroške ter druge
stroške v zvezi z obratovanjem najetih prostorov. Najemodajalec bo obračunal dejansko
mesečno porabo električne energije in vode po stanju na odštevalnem števcu. Najemodajalec
bo sklenil pogodbo z lokalnim komunalnim podjetjem za odvoz smeti in plačeval stroške
odvoza smeti za poslovni prostor, ki je predmet najema. Najemnik bo najemodajalcu povrnil
stroške odvoza smeti za poslovni prostor hkrati s plačilom najemnine.
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17. člen
Najemnik se zaveže zavarovati najeti poslovni prostor in opremo proti običajnim rizikom
(požar, izlitje vode, vlom, udar strele…) za vrednost najmanj 5.000 EUR ter svojo odgovornost
iz naslova opravljanje dejavnosti in sicer do višine zavarovalne vsote za smrt ali poškodb oseb
50.000 EUR, za poškodbo stvari pa do višine 10.000 EUR. Kopijo zavarovalne police mora
predložiti najemodajalcu ob podpisu pogodbe.
Najemnik se zaveže zavarovalne pogodbe, vezane na najem prostorov in opreme, vinkulirati
v korist najemodajalca ter polico in vinkulacijsko potrdilo predložiti najemodajalcu. Zavarovanje
je najemnik dolžan v času najema tekoče obnavljati.
18. člen
Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so
potrebni za izvajanje pogodbeno dogovorjene dejavnosti v najetih prostorih.
Najemnik je dolžan uporabljati in vzdrževati poslovni prostor kot dober gospodar.
19. člen
Najemnik je dolžan upoštevati in izvajati požarno varnostne ukrepe in druge ukrepe za zaščito
in varovanje poslovnega prostora ter skupnih delov in naprav objekta, premoženja ter ljudi.
Najemnik je dolžan popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo povzroči sam, njegovi zaposleni ali
nastane v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti na poslovnem prostoru in na skupnih delih
in napravah stavbe ter pripadajoči parceli, kjer se nahaja poslovni prostor. Najemnik je dolžan
povrniti škodo v roku 30 dni od dneva, ko je škoda zapisniško ugotovljena.
Najemnik je v primeru višje sile dolžan zaščititi poslovni prostor in opremo v njem. Če je kakšno
popravilo neodložljivo, da se zavarujejo prostori in oprema v njih pred večjo škodo, ga je dolžan
opraviti, o tem pa takoj obvestiti najemodajalca.
20. člen
Najemnik ne sme oddati najetega poslovnega prostora v uporabo ali podnajem niti deloma niti
v celoti. Najemnik je dolžan v roku 30 dni obvestiti najemodajalca o vsaki statusni spremembi
oz. drugi spremembi, ki lahko vpliva na najemno razmerje.
21. člen
Na stavbi ter na pripadajoči parceli, ki je v lasti najemodajalca lahko najemnik namesti
reklamne napise, table, stojala pred poslovnim prostorom samo s posebnim pisnim soglasjem
najemodajalca in ob pridobitvi soglasjem pristojnega upravnega organa.
22. člen
Najemnik je dolžan čistiti poslovni prostor in skrbeti za čistočo notranjih in zunanjih površin
pred poslovnim prostorom.
Najemnik mora vsaj enkrat letno omogočiti najemodajalcu pregled prostorov, z namenom, da
se ugotovi ali uporablja prostore v skladu s pogodbo.
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23. člen
Najemnik ne sme spreminjati poslovnega prostora ter vgrajene opreme in naprav v poslovnem
prostoru ter izvajati drugih posegov, razen rednih vzdrževalnih del, ki obsegajo:
- pleskanje sten,
- vzdrževanje in menjava mehanskih delov na vratih, oknih in vgrajeni opremi,
- vzdrževanje talnih oblog,
- menjavo žarnic, vtičnic, stikal in varovalk,
- menjavo vodovodnih armatur,
- menjavo WC kotličkov,
- vzdrževanje in menjavo vodovodnih in ogrevalnih oz. drugih ventilov,
- druga podobna opravila.
V primeru, da najemnik brez soglasja najemodajalca v prostoru izvrši posege, ni upravičen do
noben povrnitve sredstev, ne glede na razlog in čas odpovedi najemnega razmerja.
24. člen
Najemno razmerje se sklepa za določen čas od ______ do _______.
25. člen
Najemna pogodba lahko preneha:
a) s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
b) na podlagi sporazuma pogodbenih strank,
c) iz krivdnih razlogov navedenih v 26. členu te pogodbe,
d) s sklepom sodišča.
Po prenehanju najemne pogodbe je najemnik dolžan do izteka odpovednega roka, poslovni
prostor izprazniti ter ga prostega stvari in oseb izročiti najemodajalcu v stanju v kakršnem ga
je prevzel, upoštevajoč redno obrabo.
Za vsak dan zamude je najemnik dolžan plačati sorazmerni del zadnje najemnine in
obratovalnih stroškov ter pogodbeno kazen v višini 5 (pet) % mesečne najemnine.
26. člen
Najemodajalec lahko na podlagi zakona odstopi od najemne pogodbe oziroma odpove
najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora kadarkoli, ne glede na
pogodbena določila o trajanju najemnega razmerja in o odpovednem roku, če:
- najemnik v dogovorjenem roku ne prične opravljati dejavnosti, za katero mu je bil oddan
poslovni prostor,
- je najemniku iz kakršnega koli razloga prepovedano ali preneha opravljati dejavnost, ki
je predmet najema ali izvede druge statusne spremembe, ki neposredno vplivajo na
dejavnost v poslovnem prostoru,
- najemnik ne plača pogodbenih obveznosti dva meseca zaporedoma,
- najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja poslovni prostor v nasprotju s
pogodbo ali na način, ki povzroča škodo najemodajalcu,
- najemnik odda poslovni prostor ali njegov del v podnajem ali souporabo,
- najemnik ne zagotavlja gostinskih storitev v dogovorjenem izboru in na kvalitetni ravni,
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najemnik na zahtevo najemodajalca v dogovorjenem roku ne opravi del, ki so potrebna
za vzdrževanje poslovnega prostora, in ki spadajo med njegove stroške,
najemnik ne spoštuje hišnega reda in predpisov iz varstva pri delu pred požarom,
najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru adaptacijo brez poprejšnjega soglasja
najemodajalca,
najemnik za več kot en mesec brez opravičenega razloga preneha opravljati poslovno
dejavnost, za katero mu je bil oddan poslovni prostor,
če najemnik kako drugače krši določila te najemne pogodbe.

Najemodajalec pisno sporoči, da iz zgoraj navedenih razlogov odpoveduje pogodbo in da je
tako najemno razmerje prenehalo. Najemnik izrecno soglaša, da lahko najemodajalec iz zgoraj
navedenih razlogov odpove najemno pogodbo in izrecno izjavlja, da bo v tem primeru izpraznil
poslovni prostor in slednjega izročil v neposredno posest najemodajalcu.
Za vsak dan zamude je najemnik dolžan plačati sorazmerni del tekoče najemnine in
obratovalnih stroškov ter pogodbeno kazen v višini 5 (pet) % mesečne najemnine.
27. člen
Najemnik lahko pred predajo poslovnega prostora odstrani lastno nevzidano in nevgrajeno
opremo, ki se lahko brez škode ali stroškov loči od poslovnega prostora. Ne sme pa odvzeti
druge opreme in zahtevati povračila lastnih investicijskih vlaganj v prostor.
Ob predaji poslovnega prostora in opreme, ki so bili predmet najema, se sestavi primopredajni
zapisnik, s katerim se ugotovi dejansko stanje predanega poslovnega prostora.
28. člen
Najemodajalec za nadzor izvajanja te pogodbe ter za sodelovanje z najemnikom imenuje kot
pooblaščeno osebo dr. Marijano Sikošek, tel. 05 6177 021, el. pošta: dekanat@fts.upr.si,
najemnik pa ______________ , tel. ___________.
29. člen
Najemnik se zavezuje in izjavlja, da niti on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na
njegov račun, predstavniku najemodajalca ali javnega zavoda, ni in ne bo obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje
ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku
ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če
pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da ni bila sklenjena.
30. člen
Najemnik kot zavezanec, v skladu s 4. členom Zakona o notariatu v zvezi z 20. a členom in
17. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, izrecno soglaša z neposredno izvršljivostjo te
pogodbe sklenjene v obliki notarskega zapisa, v delu, ki se nanaša na najemnikovo obveznost
kaj dati, storiti ali dopustiti, in sicer glede plačila najemnin, obratovalnih stroškov ter morebitnih
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zamudnih obresti, glede izpraznitve in izročitve poslovnega prostora v posest najemodajalcu
zaradi poteka veljavnosti najemne pogodbe ter glede plačila uporabnine in pogodbene kazni,
kot je to določeno v tej pogodbi. Najemnik prav tako izrecno dovoljuje najemodajalcu da lahko
odpove to najemno pogodbo iz krivdnih razlogov iz te pogodbe ter izrecno soglaša, da bo v
teh primerih izpraznil poslovni prostor ter ga izročil najemodajalcu in mu poravnal morebitno
uporabnino ter pogodbeno kazen.
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe v obliki notarskega zapisa nosi najemnik.
31. člen
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbenika reševala sporazumno, če pa to ne bo
mogoče, bo o rešitvi spora odločalo stvarno pristojno sodišče v Kopru.
32. člen
Najemna pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
33. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka 1 (en) izvod.
Portorož,_________________
NAJEMNIK:

NAJEMODAJALEC:
Univerza na Primorskem
prof. dr. Klavdija Kutnar,
rektorica Univerze na Primorskem
po pooblastilu št. 1143-24/2022 z dne
16.05.2022
doc. dr. Marijana Sikošek, dekanja UP
FTŠ Turistice
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-3/2022/8 (134-03)

Ob-3259/22

V register političnih strank se pri politični stranki
VESNA – zelena stranka, s skrajšanim imenom VESNA
in s sedežem v Ravenski vasi, Ravenska vas 38, ter
z matično številko: 2702126000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše Urška Zgojz
nik, roj. 1. 8. 1980, državljanka Republike Slovenije, s
stalnim prebivališčem: Rečica ob Savinji 37, Rečica ob
Savinji.
Št. 2153-9/2022/3 (134-03)

Ob-3261/22

V register političnih strank se vpiše politična stranka
z imenom Lista zavedno Koper, s skrajšanim imenom
Zavedno Koper, s kratico imena LZK in s sedežem
Pobegi, Cesta I. Istrske brigade 36. Znak stranke je
sestavljen iz napisa izpisanega v prilagoditvi tipografske
vrste Bariol, in sicer v dvovrstičnem besedilnem izpisu ZA v rumeni barvi (C0M24Y94K0; R253G198B0),
VEDNO v modri barvi (C73M17Y0K0; R35G164B222)
in v drugi vrstici KOPER v modri barvi (C89M23Y0K0;
R0G144B211). V drugi vrstici so okoli črke O razporejene črte, ki ponazarjajo sončne žarke, v rumeni barvi
(C0M24Y94K0; R253G198B0).
Kot zastopnik politične stranke Lista zavedno Koper
se v register političnih strank vpiše Patrik Greblo, roj.
23. 5. 1972, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Cesta I. Istrske brigade 36, Pobegi.
Matična številka politične stranke je: 2705303000.
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V register političnih strank se pri politični stranki
Lista Toneta Smolnikarja, s kratico imena LTS in s
sedežem v Kamniku, Vegova ulica 4, ter z matično
številko: 4023897000, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Lista Mateja Slaparja, skrajšano ime
Lista MS, sprememba znaka in sprememba zastopnika,
ter izbriše kratica imena LTS. Znak stranke sestavlja: v
levi modri polovici pravokotnika je z belimi črkami s črno
obrobo sredinsko napisano MS, na desni polovici na sivi
podlagi pa s črnimi črkami v treh vrstah napisano LISTA
MATEJA SLAPARJA. Barve: – modra 100 % Cyan, –
bela 100 % White, – siva 10 % Black, – črna 100 % Black.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Matej Slapar,
roj. 17. 9. 1984, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Polčeva pot 7, Mekinje.
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Objave gospodarskih družb
Ob-3260/22
Poslovodstvo družbe Skupina NOVUM IT, družba za računalniško programiranje, trgovino in storitve, d.o.o., s sedežem v Mariboru, poslovnim naslovom
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor in z matično številko 3613810000 (v nadaljevanju: Skupina NOVUM IT,
d.o.o.) na podlagi drugega odstavka 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljevanju: ZGD-1) za zainteresirano javnost objavlja
obvestilo v zvezi s predvideno čezmejno združitvijo.
Poslovodstvo družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o. je
dne 7. 10. 2022 sodnemu registru Okrožnega sodišča
v Mariboru predložilo načrt čezmejne združitve družbe
Novum-RGI Germany GmbH, družbe z omejeno odgovornostjo po nemškem pravu, s sedežem v Nürnbergu in
poslovnim naslovom Nordostpark 51, 90411 Nürnberg,
Nemčija, vpisane v sodni register Okrajnega sodišča (Amtsgericht) Nürnberg z registrsko številko HRB 11969 kot
prevzemne družbe in družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o.,
družbe z omejeno odgovornostjo, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru kot prevzete družbe.
Družbi sta načrt čezmejne združitve podpisali dne
6. 9. 2022 v obliki notarskega zapisa št. W 2828/2022
pri notarju dr. Simonu Weilerju iz Münchna v Nemčiji.
Načrt čezmejne združitve se predloži sodnemu registru
Okrajnega sodišča (Amtsgericht) Nürnberg in sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Mariboru. Listine, opredeljene v drugem odstavku 622.e člena ZGD-1 so shranjene pri zgoraj navedenih sodiščih.
Družbeniku družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o. je na
sedežu družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o. omogočen

pregled naslednje dokumentacije iz drugega odstavka
586. člena ZGD-1: načrta čezmejne združitve; letnih
poročil vseh družb, ki so udeležene pri združitvi, za zadnja tri poslovna leta; vmesnih bilanc vseh družb, ki so
udeležene pri združitvi in poročila poslovodstev družb,
ki so udeležene pri združitvi. Družbeniku bo na njegovo
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dan prepis zgoraj navedenih listin.
Upnike prevzete družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o.
obveščamo, da bodo s pripojitvijo družbe Skupina
NOVUM IT, d.o.o. k družbi Novum-RGI Germany GmbH
postali upniki družbe Novum-RGI Germany GmbH. Več
informacij o nameravani združitvi ter njenih posledicah lahko upniki pridobijo na sedežu družbe Skupina
NOVUM IT, d.o.o. Vsakemu upniku bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan
prepis zgoraj navedenih listin.
Upniki družbe Skupina NOVUM IT, d.o.o. imajo v
skladu s 622.j členom ZGD-1 v enem mesecu po objavi
tega obvestila pravico zahtevati zavarovanje za svoje
ne zapadle, negotove ali pogojne terjatve. Upniki družbe
Skupina NOVUM IT, d.o.o. lahko to pravico uveljavljajo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne
združitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Šteje se,
da je izpolnitev njihovih terjatev ogrožena, če je vsota
osnovnega kapitala in vezanih rezerv družbe, ki izide iz
čezmejne združitve, nižja od vsote osnovnega kapitala
in vezanih rezerv prevzete družbe. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem
stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.
Skupina NOVUM IT, d.o.o.
Kai-Uwe Reiter, direktor
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Objave sodišč
Izvršbe
0150 VL 26347/2022

Os-3137/22

V izvršilni zadevi upnika Staninvest družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pečnik, po
odv. Petri Švajger, Središka ulica 4, Ljubljana, zoper
dolžnika Lavdrima Demitri, Partizanska cesta 19, Maribor, zaradi izterjave 1.339,94 EUR s pp, se na podlagi
sklepa o izvršbi, opr. št. VL 26347/2022 z dne 11. 4.
2022, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo: dvosobno stanovanje, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe, št. stanovanja 5, v skupni izmeri 74,84 m2. Stanovanje se nahaja na parcelni številki
1215, k.o. Maribor-Grad.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
II N 826/2021

Os-2887/22

Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi zoper nasprotnega udeleženca Enisa Murić, naslov
neznan, zaradi razveljavitve zakonske zveze, ki se vodi
pod opr. št. II N 826/2021, o imenovanju začasne zastopnice, 10. avgusta 2022 sklenilo, da se nasprotnemu
udeležencu Enisu Muriću na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku
(ZNP-1) postavi začasna zastopnica odvetnica Mina Kržišnik, Cesta komandanta Staneta 4a, Medvode, kjer je
prebivališče nasprotnega udeleženca neznano in nima
pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovana
dolžnika zastopala od dneva postavitve vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 8. 2022
R 42/2022-15

Os-3139/22

Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici
svetnici Suzani Kontestabile, v nepravdni zadevi predlagateljice Tanje Blaško Simonič, Ulica Gradnikove brigade 49, Nova Gorica, sedaj 1111 S. Warner Dr., Apt. 03,
Apache Junction, AZ 85120, U.S.A., ki jo zastopa Rok
Prezelj, odvetnik v Tolminu, zoper nasprotnega udeleženca Marjana Simonič, 13165 W Lake Houston Parkway, 1012 US Houston, TX 77044, U.S.A. (dejansko
neznanega prebivališča), zaradi priznanja tuje sodne
odločbe, izven naroka, dne 20. 9. 2022 sklenilo:
Nasprotnemu udeležencu se postavi začasna zastopnica, odvetnica Tanja Marušić iz Nove Gorice.

Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 9. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 170/2022

Os-2993/22

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini se vodi zapuščinski postopek po dne 19. 6. 1937 umrlem Janezu Slejku,
sinu Andreja in Katarine, rojenem 18. 6. 1862, nazadnje
stanujočem na naslovu Malovše 56, Črniče, neznanega
državljanstva.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče skladno
s prvim odstavkom 206. člena Zakona o dedovanju
(Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, RS 13/94 – ZN,
40/94 – odl. US, 82/94 – ZN-B, 117/00 – odl. US, 67/01,
83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 90/07, 31/13 – odl. US,
99/13 – ZSVarPre-C, 63/16) poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na
oglasni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po poteku tega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 26. 8. 2022
D 90/2021

Os-3025/22

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 31. 12. 1989 razglašenem za mrtvega
Francu Bratini, sinu Kristjana, rojenem 24. 4. 1911, nazadnje stanujočem v Stomažu 10, Dobravlje, državljanu
Republike Slovenije.
Za dedovanje po zapustniku pridejo kot dediči
prvega dednega reda v poštev njegovi potomci, to je
predvsem njegova otroka Ferdinand Bratina in Franka Bratina (po sodišču dostopnih podatkih stanujoča
v kraju Anguillara Sabazia, Via S. Stefano neznane
hišne številke, Rim, Italija) ali njuni potomci, ki pa
so sodišču zaradi nepopolnih oziroma neobstoječih
naslovov prebivališč ter odsotnosti drugih podatkov
nedosegljivi oziroma se ne ve, ali je kaj in koliko je teh
dedičev. Zato sodišče poziva vse navedene zapustničine sorodnike (kot dediče prvega dednega reda) in
druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
(torej tudi dediče drugega dednega reda (zapustnikove starše in njihove potomce) ali tretjega dednega
reda (zapustnikove stare starše in njihove potomce)),
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta
od objave tega oklica na oglasni deski in na spletni
strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
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Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 9. 2022
D 8/2022

Os-2995/22

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu
Kastelic, rojen 16. 3. 1952, davčna številka 18006655,
državljan Republike Slovenije, umrl 15. 12. 2021, nazadnje stanujoč Ljubljanska cesta 30A, Ivančna Gorica, za
potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim
dedičem.
Zapustnik je bil ob smrti samski in ni zapustil potomcev. Sodišče s podatki o dedičih II. dednega reda
ne razpolaga, kot tudi ne razpolaga s podatki o vseh
morebitnih dedičih III. dednega reda.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta ob 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 29. 8. 2022
D 83/2022

Os-3072/22

Po pok.: Gregorju Mikac, pok. Mateja, neznanega
datuma rojstva in prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 36/2021
in določenim datumom smrti 9. 5. 1935.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči po
pok. Mikac Gregorju, pok. Mateja neznanega datuma
rojstva in prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s
sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 36/2021
z dne 21. 12. 2021, s katerim je bil kot datum smrti določen 9. 5. 1935.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 9. 2022
I D 347/2020-41

Os-2997/22

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski
postopek po Albini Šiberle, roj. 16. 12. 1929, državljanki RS, umrli 11. 2. 2020, nazadnje stanujoči Kebetova
ulica 26, Kranj.
Zapustnica je bila samska in brez potomcev.
Bratov in sester ni imela. Njena mati Marija Guzelj je
umrla 19. 3. 1982, torej pred njo. Ker tako ni dedičev
I. in II. dednega reda, so k dedovanju poklicani dediči
III. dednega reda, torej ded in babica po materini strani
(zapustnica je bila nezakonski otrok). Sodišče z njihovimi podatki ne razpolaga, zato je na podlagi določbe
206. člena Zakona o dedovanju (ZD), objavilo oklic neznanim dedičem, s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se v enoletnem obdobju
priglasijo sodišču. Do poteka roka se k dedovanju ni priglasil nihče, zato gre za zapuščino brez dedičev.
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Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki
sestavlja zapuščino in o morebitnih zapustničinih 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 (prijavijo to zahtevo v zapuščinskem
postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev, pri čemer morajo zahtevi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso
stečaja zapuščine, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi
določbe 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustničine
dolgove.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 8. 2022
D 27/2021

Os-3017/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 4. 1. 2021 umrli Jovičič Amaliji, roj. Lavš,
roj. 1. 12. 1930, Gregorčičeva ulica 16, Nova Gorica.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 7. 2022
D 281/2021

Os-3020/22

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 20. 5. 1983 razglašeni za mrtvo Korečič
Mariji Zori, poročena Rožič, roj. 19. 5. 1913, neznanega
bivališča.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustničine dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 8. 2022
D 373/2021

Os-3083/22

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski
postopek pod opr. št. D 373/2021 po dne 11. 9. 2021
umrlem Josipu Prekupec, EMŠO: 0210936500174, poročen, državljan Republike Slovenije, zadnje prebivališče Kasaze 32, Petrovče.
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Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je poročen s Pav
lo Prekupec ter je imel dva otroka, sinova: Milan Mizgur
in Jože Prekupec, ki je umrl pred zapustnikom in je imel
enega otroka – zapustnikovo vnukinjo Petro Prekupec.
Prebivališče zapustnikovega sina Milana Mizgurja
je neznano (ima prijavljeno zgolj zakonsko prebivališče
na naslovu Mestni trg 1, Ljubljana), zato ga sodišče
s tem oklicem poziva, da se priglasi sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica (206. člen Zakona o
dedovanju).
Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 8. 9. 2022

Oklici pogrešanih
N 23/2021

Os-2072/22

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljev: 1. Ljudmila Brankovič, Preglov trg 5, Ljubljana, 2. Mateja Brekalo, Preglov trg 5, Ljubljana, 3. Darko Grgič, Zapotok 31a, Ig, 4. Stojan Grgič, Kotnikova
cesta 4, Vrhnika, 5. Helena Kompara, Vipavski Križ 35,
Ajdovščina, ki jih vse zastopa odv. Vida Mali Lemut iz
Ajdovščine, zoper nasprotne udeležence: 1. Jožefo Ožbolt, Via Coceviuta 7, Gorica, Italija. 2. Rozalijo Valič, Via
Dogana 10, Gorica, Italija, 3. Marijano Cotič, Via Castello 14, Gorica, Italija, postopek za razglasitev pogrešanih
oseb za mrtve.
Iz pridobljenih listin izhaja, da so se rodile: Jožefa
Ožbolt, roj. Brankovič 26. 11. 1861, Rozalija Valič, roj.
Brankovič 5. 1. 1868 ter Marijana Cotič, roj. Brankovič
12. 11. 1863, vse v Črničah. O nasprotnih udeleženkah
je znano, da so imele vse tri zadnje znano stalno bivališče v Gorici v Italiji. Sodišče je sicer za Rozalijo Valič
pridobilo podatek, da naj bi umrla 18. 1. 1922. Drugih
podatkov o nasprotnih udeleženkah ni znanih.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti Jožefe Ožbolt, Rozalije Valič in Marijane Cotič,
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po
objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku
tega roka sodišče pogrešane razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 30. 3. 2022
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Švigelj Tina, Cesta talcev 5, Medvode, diplomo
št. B1-138/18, izdajatelj Pravna fakulteta Univerze v
Ljubljani, leto izdaje 2018. gnm-344534

Drugo preklicujejo
DP ZALIV D.O.O., BRNČIČEVA ULICA 13, Ljubljana-Črnuče, izvod licence št. GE010516/06940/002, za
vozilo VOLVO - N3 vlečno vozilo, reg. št. LJ DPZC05,
veljavnost do 10. 4. 2024. gno-344532
DRAGO CVETIČ, s.p., Globoko pri Šmarju 13, Šmarje pri Jelšah, potrdilo za voznika, št. 014879/NSK64-25166/2011, izdano na ime Dragoslav Grujičić, veljavno
od 5. 10. 2021 do 20. 10. 2022, izdajatelj OZS Ljubljana.
gnl-344535
Dremelj Leopold, Žagarska ul. 22, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004281003, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnn-344533
Ilić Goran, Frankolovskih žrtev 34, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2008-54121, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnt-344531
JAKA MARINŠEK S.P., PELECHOVA CESTA 20B, Radomlje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500040379001, izdano na ime Jaka Marinšek,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnb-344545
Lojevec Nejc, Remram Al Thamam 10, Dubai, Združeni arabski emirati, prilogo k diplomi, št. 3138, izdala
Univerza v Ljubljani, leto izdaje 2013. gnk-344536

MOHORČIČ TRANSPORT d.o.o., ZALISEC 8,
Žužemberk, izvod licence št. GE010664/03848/003,
za vozilo, reg. št. LJ2TM, veljavnost do 9. 6. 2024.
gni-344538
Petek Bojan, Delavska ulica 21, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003482003, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gng-344540
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, žig pravokotne oblike z vsebino: PETROL 115
Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gne-344542
PGGH d.o.o., Kosarjeva ulica 4, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500054467000, izdano na ime Gregor Črešnar, izdajatelj Cetis Celje, d.d.
gnh-344539
Posteržin Jaka, Jurčičeva ulica 3, Zgornja Polskava, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 9815004.
gnj-344537
POTOKAR EMIL S.P., MORAVŠKA GORA 98, Gabrovka, izvod licence št. 013986/001, za vozilo Renault-
Talisman, reg. št. LJ 09-JER, veljavnost do 27. 10. 2022.
gnd-344543
Sadiku Bahri, Peyerstrasse 22, 90429 Nürnberg,
Nemčija, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2008-74312, izdajatelj Šolski center
Celje, leto izdaje 2008. gnq-344530
Sadiku Burim, Podšmihel 2, Laško, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2008-32407, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnf-344541
TOMISLAV FERŠ S.P., GRAJSKA CESTA 2, Gornja
Radgona, izvod licence št. 014970/004, za tovorno vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MS LS-802, veljavnost do
27. 10. 2022. gnc-344544
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