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Javni razpisi

 Ob-3290/22

Zaprtje javnega razpisa

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za 
večjoproduktivnostinkonkurenčnostvRepublikiSlo-
veniji(kraticajavnegarazpisa:JRINVEST2022-NOO),
kigajeJavnaagencijaRepublikeSlovenijezaspod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
intehnologije,objavilavUradnemlistuRS,št.38/22z
dne18.3.2022,popravekobjavljendne15.4.2022v
UradnemlistuRS,št.52/22,dne30.9.2022vUrad-
nemlistuRS,št.125/22indne7.10.2022vUradnem
listuRS,št.128/22,sezaprezaradiporabevsehrazpi-
sanihsredstevževokviruprvegarokazaoddajovlog.
Zaradi zaprtja javnega razpisa nadaljnjih odpiranj ne 
bo,vseprispelevlogepo5.5.2022pabodovrnjene
pošiljateljem.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

 Ob-3286/22

Napodlagiprvegaodstavka6.členaPravilnikao
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnihprogramovinkulturnihprojektov(UradnilistRS,
št. 43/10 in 62/16)Ministrstvozakulturoobjavlja

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 kultur-
nih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti,
ki jih bo v letu 2023 sofinanciralaRepublikaSlove-
nijaizproračuna,namenjenegazakulturo–oznaka
JPR-UPRIZ-2023.

Predmetprojektnega razpisaJPR-UPRIZ-2023 je
sofinanciranjeenoletnihkulturnihprojektovnapodročju
uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v 
letu 2023.

Okvirnavrednostrazpoložljivihsredstevzapredmet
razpisaznaša400.000,00evrov.

Razpisbotrajalod14.10.2022do14.11.2022.
Besedilojavnegarazpisabo14.10.2022objavlje-

nonaspletnistraniMinistrstvazakulturohttps://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3287/22
Napodlagiprvegaodstavka6. členaPravilnika

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS,št.43/10 in 62/16)Ministrstvozakulturoobjavlja

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 kultur-
nih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki
jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Sloveni-
ja iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka
JPR-GUM-2023.

Predmet projektnega razpisa JPR-GUM-2023 je
sofinanciranjeenoletnihkulturnihprojektovnapodročju
glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 
2023.

Okvirnavrednostrazpoložljivihsredstevzapredmet
razpisaznaša460.000,00evrov.

Razpisbotrajalod14.10.2022do14.11.2022.
Besedilojavnegarazpisabo14.10.2022objavlje-

nonaspletnistraniMinistrstvazakulturohttps://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3288/22
Napodlagiprvegaodstavka6.členaPravilnikao

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnihprogramovinkulturnihprojektov(UradnilistRS,
št. 43/10 in 62/16)Ministrstvozakulturoobjavlja

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 kulturoobveščazainteresiranepri-
javitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih 
štipendijnapodročjuglasbenih,vizualnih,uprizoritvenih
inintermedijskihumetnosti,kijihbovletu2023sofinan-
ciralaRepublikaSlovenija izproračuna,namenjenega
zakulturo–JR-DŠ-UM-2023.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2618
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2618
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2192
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2618
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Predmetjavnegarazpisa,jedodelitevdelovnihšti-
pendij, ki jih bodo prejele fizične osebe s statusom
samozaposlenega v kulturi, vpisane v razvid samoza-
poslenihvkulturipriMinistrstvuzakulturo,kiopravljajo
poklicspodročjaglasbenih,vizualnih,uprizoritvenihali
intermedijskih umetnosti.

Okvirnavrednostrazpoložljivihsredstevzapredmet
razpisa znaša 390.000,00 evrov.

Razpisbotrajalod14.10.2022do14.11.2022.
Besedilojavnegarazpisabo14.10.2022objavlje-

nonaspletnistraniMinistrstvazakulturohttps://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3289/22
Napodlagiprvegaodstavka6.členaPravilnikao

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnihprogramovinkulturnihprojektov(UradnilistRS,
št.43/10in62/16)Ministrstvozakulturoobjavlja

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 kulturoobveščazainteresiranepri-
javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih pro-
jektovnapodročjuvizualnihumetnosti,ki jihbov letu
2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenegazakulturo,oznakaJPR-VIZ-2023.

Predmetprojektnegarazpisa,oznakaJPR-VIZ-2023,
jesofinanciranjejavnihkulturnihprojektovnapodročjuvi-
zualnihumetnosti,kijihbovletu2023sofinanciralaRe-
publikaSlovenijaizproračuna,namenjenegazakulturo,
oznakaJPR-VIZ-2023.

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni raz-
pis,znaša220.000,00EUR.

Razpisseprične14.10.2022insezaključi14.11.
2022.

Besedilo javnega razpisa bo14. 10. 2022objav-
ljenonaspletnistraniMinistrstvazakulturohttp://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št.354-13/2022 Ob-3253/22
Napodlagi10.členaStatutaObčineBrežice(Urad-

ni list RS, št. 100/21), Pravilnika o postopkih za iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011,3/13,81/16,164/20,11/22,96/22in105/22
–ZZNŠPP)inOdlokaoproračunuObčineBrežiceza
leto2022 (Uradni listRS, št. 17/22 in96/22),Občina
Brežice,Cestaprvihborcev18,8250Brežiceobjavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav za 

komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na 
območju Občine Brežice v letu 2022/II

I.Neposredniproračunskiuporabnik:ObčinaBreži-
ce,Cestaprvihborcev18,8250Brežice.

II.Predmetrazpisa:predmetrazpisajesofinancira-
njenabaveinizgradnjemalihčistilnihnapravzakomu-
nalneodpadnevodevelikostido49PE(populacijskih
enot) in hišnih črpališč za objekte vObčini Brežice v
skladu s pogoji tega razpisa.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1.Upravičencipotemrazpisuso:
– fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov,

ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih 
stavbalilastnikiposameznihstanovanjvvečstanovanj-
ski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo stal-
no prebivališče v Občini Brežice. V primeru, če več
upravičencev gradi skupno malo čistilno napravo za
večobjektovalizaobjekt,kijevnjihovietažnilastnini,
lahkouveljavljasubvencijozasvojdeležsofinanciranja
vsakupravičenecposebej,pričemerznašamaksimal-
na višina upravičenih stroškov za posamezni objekt
največ 2.500,00 EUR z DDV za MKČN do 5 PE in
3.000,00EURzaMKČNvelikostiod6do49PE.Vteh
primerih jemožnooddatiskupnovlogoaliposamične
vloge,pričemersebodoupoštevaliskupnistroškiizgra-
dnjeteMKČNzacelotenobjektalivečobjektovskupaj
innedeležinaposameznostanovanjskoenotoalipo-
samezenobjekt.Vprimeru,dajeedenodetažnihdelov
ali eden od objektov, za katere se uveljavlja subvencija 
vskladustoalinejo,namenjenposlovnirabi,sedelež
tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od skupnih 
stroškovizgradnjeMKČN,

–društvassedežemvObčiniBrežice,ki jim jez
odločboalinapodlagizakonapodeljenstatusdruštva,
ki deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci 
objektazoznačbo002Cpoklasifikaciji,kislužiizvajanju
dejavnosti društva,

ki še niso prejeli subvencije za sofinanciranje malih
čistilnihnapravzakomunalneodpadnevode inhišnih
črpališčnaobmočjuObčineBrežice,

2. A.) Pogoji sofinanciranja nabave in vgradnje
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave
(MKČN)inupravičenistroški:

–sofinancirase50 %upravičenihstroškovzaindi-
vidualne stanovanjske stavbe, posamezna stanovanja 
vvečstanovanjskistavbiinobjektizoznačbo002Cpo
klasifikaciji,zgrajenepred1.1.2013inimajopridobljeno
veljavno gradbeno dovoljenje,

–objekt,kiseopremljazmalokomunalnočistilno
napravo,semoranahajatinaobmočjuObčineBrežice
innimamožnostipriključitvenaobstoječekanalizacijsko
omrežje,alisostroškipriključitvenaobstoječekanaliza-
cijskoomrežjenesorazmernovisoki.Informacijoomož-
nostipriključitvepridobistrankanaKomunaliBrežice,

– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je
bilzgrajenpo letu1967,zaobjektzgrajenpred letom
1967,padovoljenjezaobjektdaljšegaobstojaoziroma
odločboodomneviizdanegagradbenegainuporabnega
dovoljenja na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov,

–vprimerukasnejšeizgradnjekanalizacijesepri-
javiteljvskladuzOdlokomoodvajanjuinčiščenjuko-
munalneinpadavinskeodpadnevodevObčiniBrežice
(Uradni listRS,št.69/19)obvezujepriključitina javno
kanalizacijo.Informacijeonačrtovanigradnjikanalizacij-
skihomrežijsivlagateljsampridobinaObčiniBrežice,
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javneslužbe,

–malačistilnanapravamoraimeticertifikatoziroma
listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni listRS,št.98/15,76/17,81/19,49/20–
ZIUZEOP,194/21,44/22–ZVO-2).Vprimeru rastlin-
skečistilnenapravejepotrebnopredložitiprvemeritve
in obratovalni monitoring odpadnih voda, ki izkazujejo 
njenoustreznost.Meritvemora izvestiusposobljen la-
boratorijza izvajanjetovrstnihmeritevvskladusPra-

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
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vilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnihvoda(UradnilistRS,št.94/14,98/15,49/20
–ZIUZEOP,44/22–ZVO-2),čiščenjekomunalneod-
padnevodevmalikomunalničistilninapravimorabitiv
skladuzdoločiliUredbeoodvajanjuinčiščenjukomu-
nalne odpadne vode,

– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih
območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje
AgencijiRepublikeSlovenijezavode,kigajepotrebno
priložitikvlogizasofinanciranjemalihčistilnihnapravin
hišnihčrpališč–informacijeolokacijahvodovarstvenih
območijsivlagateljpridobisamnaObčiniBrežice,Od-
delek za prostor,

–čekončniprejemniknilastniknepremičnine,na
kateribopostavljenaMKČN,morabitivzemljiškiknjigi
razvidenobstojpravicegraditiMKČNvkoristkončnega
prejemnika na nepremičnini, na kateri je predvidena
njena postavitev,

–končniprejemnikmorazgrajenočistilnonapravo
predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva
okoljaodvajanje inčiščenjekomunalne inpadavinske
odpadne vode,

–končniprejemnikmoraimetiporavnanevsesvo-
je dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice,
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljicajeObčinaBrežice,

–končniprejemnikzaisteupravičenestroškealiza
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobiva-
nja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
isteupravičenestroškeoziromaistinamen,

–upravičenistroškisostroškinabaveinvgradnje
oziromaizgradnjemalekomunalnečistilnenaprave,

–upravičenisostroški izgradnjemalekomunalne
čistilnenapraveizvenagromelioracij,znotrajkaterihse
predvideva izgradnja kanalizacije skladno s trenutno 
veljavnimOperativnimprogramomodvajanjainčiščenja
komunalne odpadne vode (novelacija), ki je objavljen
naspletnistraniObčineBrežice.Upravičenostsofinan-
ciranja zainteresirani lahko preverijo na seznamu, ki je 
objavljen s tem razpisom ali Občini Brežice, Danijela
Gabrič,pisarnašt.13.

B.)Pogoji invišinasofinanciranjazavgradnjohi-
šnegačrpališča:

Vprimeruobjektov,kiimajonesorazmernovisoke
stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledi-
cavišinskih razlik, sesofinanciradobavamateriala in
vgradnjahišnegačrpališča, ki lahkozajemajostroške
nabavečrpalke,krmilneomarice,zapornegainprotipo-
vratnegaventila,nivojskihstikal,dotočnegaintlačnega
priključkaterostalidrobnimaterial,potrebenzapriklju-
čevanje,tervgradnje,vvišini100 %,vendarnevečkot
1.300,00EURnačrpališče.Zasofinanciranjevgradnje
hišnegačrpališčamoraprejemnikpolegpogojeviztoč-
ke III.1. tega razpisa smiselno izpolnjevati tudi pogoje iz 
tretje,četrta,osme,desete,enajsteindvanajstealineje
točkeIII.2.Ategarazpisa.

3.Maksimalnavišinaupravičenihstroškovzapo-
samezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ
2.500,00EURzDDV,zaposameznoMKČNzmogljivo-
sti6–49PEpajenajveč3.000,00EUR,zahišnačrpa-
liščavišinaupravičenihstroškovznaša1.300,00EUR.

4.PriMKČNinhišnihčrpališčihsezaupravičene
stroškeštejejostroški,kisonastalivčasuod31.10.
2020 do 31. 10. 2022 oziroma do porabe sredstev in se 
jihizkazujeskopijamiračunov.

5.Deležsofinanciranjaupravičenihobjektov,kiso
bilizgrajenipred1.1.2013sesofinancira50 %upra-
vičenih stroškovMKČN, zaMKČN do vključno 5 PE

največ1.250,00EURinzaMKČNnad5PEnajvečdo
1.500,00EURoziroma100 %vgradnjehišnegačrpali-
šča,največ1.300,00EURnahišnočrpališče.

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.Sofinancirajoseupravičenistroškizaobjekt,kije
namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oziromazaobjekt,zgrajenpredletom1967,dovoljenjem
zaobjektdaljšegaobstojaoziromaodločboodomnevi
izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja v skla-
du z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Upravičenstrošekmalihčistilnihnapravzaobstoje-
čeobjektezveljavnimgradbenimdovoljenjemjenakup
in/alivgradnjamalečistilnenaprave.

Naložbamorabitizaključenapredoddajovloge.
IV.Višinasredstev:sredstvasozagotovljenavpro-

računu Občine Brežice za leto 2022, pod proračun-
sko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini
70.000,00EUR.

V.Vsebinavloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in

hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane
dokumentacije:

–Prijavniobrazec;
–IzjavaA–zafizičneosebeoziromaizjavaBza

društva;
–Odločbaostatusudruštva,kidelujevjavnemin-

teresu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo 
zadruštva);

– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave
oziromaizgradnjerastlinskečistilnenapravealivgradnji
hišnegačrpališča;

–Kopijapotrdilaoplačilunabaveinvgradnjemale
čistilne naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča.
Zasofinanciranjeizgradnjehišnegačrpališčajepotreb-
nopriložitipotrdiloizvajalcagospodarskejavneslužbe
KomunaleBrežiced.o.o.opriključitvinakanalizacijsko
omrežje;

–Kopijaosebnegadokumenta;
–Kopijatransakcijskegaračuna;
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z

zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpad-
nihvod;

– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt, ki je
bilzgrajenpo letu1967,zaobjektzgrajenpred letom
1967,padovoljenjezaobjektdaljšegaobstojaoziroma
odločboodomneviizdanegagradbenegainuporabnega
dovoljenjanapodlagizakona,kiurejagraditevobjektov;

–Parafiranvzorecpogodbe.
Vlogajepopolna,čevlagateljdopredpisanegaroka

zaoddajovlogvjavnemrazpisupredložipravilnoizpol-
njenozahtevanodokumentacijo.Vsebinavlogemorabiti
urejena po prej navedenem zaporedju.

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo
naspletnistraniObčineBrežice(www.brezice.si)inna
ObčiniBrežice,naOddelkuzakomunalnoinfrastrukturo
ingospodarskejavneslužbe,včasuuradnihur.Informa-
cijelahkopridobitenaObčiniBrežice,tel.07/620-55-41
ali e-pošta: danijela.gabric@brezice.si.

VI.Rokinnačinprijave
Vlogespriloženozahtevanodokumentacijopotem

razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem 
listuRSdoporabesredstev,vvsakemprimerupanaj-
kasnejedo31.10.2022,nanaslov:ObčinaBrežice,Ce-
staprvihborcev18,8250Brežice.Štejese,dajeprijava

mailto:danijela.gabric@brezice.si
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prispelapravočasno,čejebilazadnjidanrokazaoddajo
vlogoddananapoštispriporočenopošiljko(veljadatum
poštnegažiga)alizadnjidanrokado15.ureoddanav
sprejemnipisarniObčineBrežice.

Prijavniobrazeczzahtevanodokumentacijomora
bitioddanvzaprtikuvertispripisom»Neodpiraj–razpis
MKČNII«innazivomprijavitelja.

Vlogazadodelitevsredstevmorabitidostavljena
doroka,ki jedoločenvobjavi javnegarazpisa.Odpi-
rajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označenekuverte,kivsebujejovloge,insicervvrstnem
redu,vkateremsobilepredložene.

VII.Postopekobravnavevlog
Vlogeboodpiralainocenjevalaterpripravilapred-

log prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo s 
sklepomimenuježupan.

Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komi-
sija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev 
oziromaskrajnegarokazaoddajovlog.Vprimeru,da
je prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se
prednostnoobravnavajovloge,kisoprejprispele.Če
so vloge prispele isti dan po pošti imajo prednost tiste 
vloge,prikaterihjestarejšidatumvgradnjeMČNvraz-
pisnem obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagateljenepopolnihvlogbokomisijavroku8dni
ododpiranjavlogpozvala,dajihdopolnijovroku8dni
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.

Vsepravočasnoprispeleinpopolnevlogebostro-
kovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, 
kisosestavnideltegajavnegarazpisa.Prejetevlogese
bodoodpiralepočasovnemzaporedjuprispetjavloge
do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo 
vloge.

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
oziromanedodelitvisredstevdirektorobčinskeuprave
ObčineBrežicessklepomvroku30dnipoiztekuraz-
pisnegaroka.Istočasnobodoprejemnikipozvanitudi
kpodpisupogodb.Čeprejemnikvrokuosmihdniod
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Nakazilo 
sredstevse izvršina transakcijski računupravičenca
v letu 2022.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v
roku8dniodprejemasklepa.Pritožnikmoranatančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmetpritožbenemorejobitipostavljenamerilaza
ocenjevanjevlog.Prepoznovloženepritožbesezavr-
žejo.PritožbasepošljepriporočenopopoštinaObčino
Brežice.Vloženapritožbanezadržipodpisapogodbz
ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan,njegovaodločitevjedokončna.

VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem
namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana 
ssklepomžupana.Vprimeru,daseugotovi,dasred-
stva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljenaalipasobiladodeljenanapodlagineresničnih
podatkovoziroma jeprejemnikprekršil drugadoločila
pogodbe,jeobčinaupravičenazahtevativračilodode-
ljenihsredstevvenkratnemznesku.Prejemnikbomoral
vrnitisredstvaspripadajočimizamudnimiobrestmiza
obdobje od dneva nakazila dalje.

IX.Informacije
Razpisnadokumentacijajeoddnevaobjavejavne-

garazpisavUradnemlistuRSnarazpolagonaspletni

straniObčineBrežice(www.brezice.si)podrubrikoJavni
razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v 
časuuradnihdninaOddelkuzakomunalnoinfrastruk-
turoingospodarskejavneslužbeObčineBrežice,Cesta
prvihborcev18,8250Brežice.

Dodatne informacije posreduje Danijela Gabrič,
tel.07/620-55-41,e-mail:danijela.gabric@brezice.si, v 
časuuradnihur.

Občina Brežice

Št.344-1/2022 Ob-3254/22
VskladuzdoločiliZakonaogospodarskih javnih

službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 –ZJZP, 38/10 –ZUKN, 57/11 –ORZGJS40),
Zakonaojavno-zasebnempartnerstvu(UradnilistRS,
št.127/06,UradnilistEvropskeunije,št.317/07,314/09,
319/11,335/13,307/15),Zakonaolokalnisamoupravi
(UradnilistRS,št.94/07–uradnoprečiščenobesedilo,
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),Zakonaozaščitiživali(Uradnilist
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 –
ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 5. členaOdlokaonačinu
opravljanjagospodarskejavneslužbezavetiščazaza-
puščeneživalinaobmočjuMestneobčineCelje(Uradni
listRS,št.88/22)koncedentMestnaobčinaCelje,Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, vabi prijavitelje, da v
skladuznavodilizaizdelavoprijavpredložijoprijavoza

javni razpis
za »Podelitev koncesije za opravljanje 

gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča 
za zapuščene živali na območju  

Mestne občine Celje«
1.Predmetterzačetekinčastrajanjakoncesije
Predmet: »Podelitev koncesije za opravljanje go-

spodarskejavneslužbezagotavljanjezavetiščazaza-
puščeneživalinaobmočjuMestneobčineCelje«.

Obdobjetrajanjakoncesije:5let;koncesijskoraz-
merjezačnetečizdnempodpisakoncesijskepogodbe.

2.Pravnapodlaga
Postopekpodelitvekoncesijeseizvajanapodlagi

veljavnihzakonovinpodzakonskihaktovspodročja,ki
je predmet tega javnega razpisa, to je zlasti (vendar ne 
izključno):

–Zakonogospodarskihjavnihslužbah(Uradnilist
RS,št.32/93,30/98–ZZLPPO,127/06–ZJZP,38/10
–ZUKN,57/11–ORZGJS40),

–Zakonojavno-zasebnempartnerstvu(Uradnilist
RS,št.127/06,Uradni listEvropskeunije,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),

–Zakono zaščiti živali (Uradni listRS, št. 38/13 
–uradnoprečiščenobesedilo,21/18–ZNOrg,92/20, 
159/21),

– Zakon o splošnem upravnem postopku (Urad-
ni 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),

–Obligacijskizakonik (Uradni listRS,št.97/07–
uradnoprečiščenobesedilo,64/16–odl.USin20/18),

–OdlokogospodarskihjavnihslužbahvMestniob-
činiCelje(UradnilistRS,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
službezavetiščazazapuščeneživalinaobmočjuMest-
neobčineCelje(UradnilistRS,št.88/22),

– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene
živali(UradnilistRS,št.45/00,78/04),

–ostalirelevantnipredpisi.
3.Opispredmetagospodarskejavneslužbezago-

tavljanjezavetiščazazapuščeneživali
Zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali je

skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v
Mestni občiniCelje obveznagospodarska javna služ-
ba, ki se opravlja s podelitvijo koncesije. Koncesijski
aktpredstavljaOdlokonačinuopravljanjagospodarske
javneslužbezavetiščazazapuščeneživalinaobmočju
MestneobčineCelje(UradnilistRS,št.88/22).

Dejavnost,kijepredmetjavneslužbe,obsega:
–sprejemprijavozapuščenihživalih,
–zagotavljanjepotrebneveterinarskepomočiza-

puščenimživalim,
–zagotavljanjeulova,prevoza,namestitveinoskr-

bezapuščenihživalivzavetišču,
–skrbzaiskanjeskrbnikovtehživalioziromapro-

dajoalioddajoživalinovimlastnikom,
– označevanje in registracijo zapuščenih živali

skladno s predpisi,
–drugenaloge,določenezZakonomozaščitiži-

vali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo 
zaščitoživali.

4.Pogojizapodelitevinizvajanjekoncesije
Koncesijasepodelifizičnialipravniosebi,kijere-

gistrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije in ki:

–izpolnjujepogoje,kijihdoločajoZakonozaščiti
živaliterdrugipodzakonskipredpisi,kipodrobnejeure-
jajozaščitoživali,

–daimaporavnanedavkeinprispevke,
–danivinsolvenčnempostopku,kijionemogoča

izvajanje gospodarske dejavnosti,
–daizkažekadrovskoinorganizacijskosposobnost

za izvajanje koncesije,
–daizkažefinančnosposobnost,
–darazpolagazzadostnimštevilomkadrainde-

lovnih sredstev,
–dapredložistroškovnoopredeljenizvedbenipro-

gramoskrbezapuščenihživali,
–daimaizkušnjenapodročjudejavnosti,kijepred-

met koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z

opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko 
povzročiltretjiosebi,

–daizpolnjujemorebitnedodatnepogojevsebova-
ne v javnem razpisu.

Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene kon-
cesijenanobenodrugopravnoalifizičnoosebo.

Javnoslužbopotemjavnemrazpisuizvajakoncesi-
onar,kiimanapodlagikoncesijskepogodbenaobmočju
MestneobčineCelje izključnopravicoopravljati javno
služboterdolžnostzagotavljatiuporabnikomkvalitetno
inkontinuiranoizvajanjejavneslužbevskladuspredpisi
in v javnem interesu.

Koncesionarizvajajavnoslužbovsvojemimenuinza
svojračun.Deldejavnostijavneslužbelahkokoncesionar,
obsoglasjukoncedenta,zagotavljaspodizvajalci.Konce-
sionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko 
podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov 
tertretjihosebnastopativsvojemimenuinzasvojračun.

5.Območjeizvajanjakoncesijeinuporabnikijavne
službe

JavnaslužbaseizvajanacelotnemobmočjuMest-
neobčineCelje.

Uporabniki javne službe so osebe, udeležene v
postopkihpovezanihzizvajanjemjavneslužbe,kotso
lastniki,skrbnikiživali,prijaviteljialinoviskrbnikizapu-
ščenihživali.Storitve,kiseizvajajovokvirudejavnosti
javneslužbesopodenakimi,zzakonomaliodlokiobči-
nedoločenimipogojidostopnevsakomur.

6.Praviceinobveznostikoncesionarja
Koncesionarjedolžanizvajatijavnoslužbonana-

čin,kotjedoločenvZakonuozaščitiživali,Pravilniku
opogojihzazavetiščazazapuščeneživali,Odlokuo
načinuopravljanjagospodarskejavneslužbezavetišča
zazapuščeneživalinaobmočjuMestneobčineCeljeter
drugih veljavnih predpisih in splošnih aktih, izdanih po 
javnem pooblastilu.

Koncesionar izvaja javno službo v dogovorjenem
obsegu pod naslednjimi pogoji:

–dazagotavljakontinuiranoinkvalitetnoizvajanje
javneslužbezagotovitvepomoči,oskrbeinnamestitve
vzavetiščuzazapuščeneživali,

–dapri opravljanjudejavnosti upošteva vse teh-
nične, stroškovne, organizacijske in druge standarde
ter normative,

–daopravljajavnoslužbovskladuscenamiizpo-
nudbe,kijojepodalnajavnirazpisobčine,

–dazagotovivodenjeustreznihevidenc,označeva-
njeinregistracijozapuščenihživalivskladuspredpisi,

–skrbizavarovanjeosebnihpodatkovskladnoz
veljavno zakonodajo,

– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja
in/oziromavzdržujeobjekte,napraveindrugasredstva,
namenjenazaučinkovitoizvajanjejavneslužbe,

–skrbizatekočeobveščanjejavnostiodogodkihv
zvezizizvajanjemjavneslužbe,

–ažurnoinstrokovnovodiposlovneknjige,
–poročakoncedentuoizvajanjukoncesijskegaraz-

merja,
–omogočakoncedentualipristojnim inšpekcijam

nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 
službein

–obveščapristojneorganeosumukršitevpredpi-
sov,kijihzaznavzvezizizvajanjemjavneslužbe.

Posameznedejavnostimorakoncesionaropravljati
vrokih,nanačin,podpogojiinobupoštevanjustandar-
dov,določenimispredpisi,kiurejajojavnoslužbo,kije
predmet koncesije.

Koncesionarkazenskoinodškodninskoodgovarja
za vse morebitne poškodbe in škodo, ki bi nastale zaradi 
njegoveganevestnegaravnanjapriizvajanjujavnesluž-
be. Odgovoren je tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali 
vzvezizopravljanjemgospodarskejavneslužbepov-
zročijoprinjemzaposleneosebealikoncesionarjevipo-
dizvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam. 
Koncesionarmoravroku8dniposklenitvikoncesijske
pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki 
jopovzročikoncedentuznerednimalinevestnimoprav-
ljanjemjavneslužbe,terzaškodo,kijopriopravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. 
Pogodbaozavarovanjumoraimetiklavzulo,dajezava-
rovanjesklenjenovkoristMestneobčineCelje.

Koncedentzagotovimesečnoplačilokoncesionarju
zaizvajanjejavneslužbenapodlagidejanskoopravlje-
nihstoritev,pocenahdoločenihvponudbikoncesionar-
ja, ki jih je ponudil v javnem razpisu in dogovorjenih s 
koncesijsko pogodbo.

Zaizvajanjegospodarskejavneslužbekoncesionar
neplačujekoncesijskedajatve.

Koncesionarmorazaizvajanjejavneslužbevoditi
ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonoda-
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jo.Koncesionar lahko izvaja tudidrugedejavnosti, za
katere je registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na
opravljanje javneslužbe inzanjekoncesionarvodi lo-
čenoračunovodstvo.Letniračunovodskiizkazimorajo
bitirevidirani.Prirevizijiseugotavljatudinamenskost,
učinkovitostinracionalnostuporabesredstev,kijihza-
gotovi koncedent.

7.Praviceinobveznostiuporabnikov
Kdorizgubialinajdezapuščenoživalnaobmočju

občine,moraotemobvestitiizvajalcajavneslužbeozi-
roma pristojno veterinarsko organizacijo.

Skrbniknajdeneživaliimapravicozahtevativrnitev
živali.Četeganestorivroku8dnioddneva,kojebila
živalnameščenavzavetišče,lahkoizvajalecjavnesluž-
beživaloddatudidrugemuzainteresiranemuskrbniku,
kisezaveže,dabozaživalustreznoskrbel.

Vsestroškevzveziznajdenoživaljoplačadose-
danjiskrbnikživali.Českrbnikživaliniznanoziromače
lastnikaživalinimogočeugotoviti,krijestroškekonce-
dent,čenispredpisidoločenodrugače.

Izvajalec javne službe, ki žival odda, lahko zara-
čunanovemuskrbnikupavšalniznesekzamaterialne
stroškeoskrbeživalivskladuscenikomzavetišča.

8.Trajanjekoncesijskedejavnosti
Koncesijasebopodelilazaobdobje5let.Konce-

sijskorazmerjezačnetečizdnempodpisakoncesijske
pogodbe.

Oizbirikoncesionarjaseizdaodločba.Zizbranim
prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.

Najpozneje8dnipodokončnostiodločbeoizboru
bo koncedent izbranemu koncesionarju poslal v podpis 
koncesijsko pogodbo, ki jo bo moral koncesionar pod-
pisati v roku 8 dni od prejema.Koncesijska pogodba
začneveljatiinkoncesijskorazmerjezačnetečizdnem
podpisapogodbesstraniobehpogodbenihstrank.Kon-
cesionarmorazačetiizvajatikoncesijonajkasnejevroku
enegamesecaodsklenitvekoncesijskepogodbe.Kon-
cesijskapogodbaprenehaspotekomčasa,zakaterega
jebilasklenjena.Trajanjekoncesijskepogodbeselahko
podaljšazgoljizrazlogov,določenihspredpisi.

9.Financiranjejavneslužbe
Javnaslužbasefinanciraiznaslednjihvirov:
–izproračunakoncedenta,
–izplačilastroškovvzvezizzapuščenimiživalmi,
–izdrugihvirov.
Občinakrijestroške:
–odlovainprevozaživali,
–veterinarskegapregledaživaliobnamestitvi,
–veterinarskeoskrbeživaliobnamestitvi,čejeta

potrebna,
–označitve,sterilizacijeinkastraciježivali,
–stroškednevneoskrbeživalivzavetiščuzaprvih

30dni, razenvprimeru,čezakonodajadoloča,da te
stroškekrijeimetnikzavetišča.

10.Razpisnadokumentacija
10.1.Dostopdorazpisnedokumentacije
Razpisnadokumentacijajeprijaviteljembrezplačno

dostopna od dneva veljavnosti do zaključka javnega
razpisanaspletnistraninaročnikahttp://moc.celje.si.

Informacije v zvezi s predmetnim razpisom lah-
ko zainteresirani vlagatelji dobijo po elektronski pošti: 
mestna.obcina@celje.sialipotel.03/426-56-00,insicer
vdopoldanskemčasumed10.in11.urotervpopoldan-
skemčasumed14.in15.uro.

Vprašanjainodgovore,kibodopredstavljalispre-
membo razpisne dokumentacije, bo koncedent objavil 
naspletnistraniMOC.

Vprimeru,dabisespremembaalidopolnitevna-
našala na podatke, ki so objavljeni v javnem razpisu, bo 

sprememba oziroma dopolnitev objavljena tudi v Urad-
nemlistuRepublikeSlovenije.Koncedentbovprimeru
sprememb oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije 
po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav. Z morebitnim 
podaljšanjem roka za oddajo prijav se pravice in obvez-
nostikoncedentainprijaviteljevvežejonanoveroke.

10.2. Sestava razpisne dokumentacije
Razpisnodokumentacijov tempostopku javnega

razpisa sestavljajo:
1.Povabilokoddajiprijave;
2.Navodilaponudnikomzaizdelavoprijave;
3. Obrazci za pripravo prijave:
–obrazecPisemskaovojnica(Obr_0);
–obrazecPrijava(Obr_1);
–obrazecPonudbenacena(Obr_2);
–obrazecIzjavaprijaviteljaosprejemupogojev

javnegarazpisa(Obr_3);
–obrazecSkupnaprijava(Obr_4);
–obrazecPooblastilozapodpisskupneprijave

(Obr_4a);
–obrazecIzjavaopodizvajalcih(Obr_5);
– obrazec Izjava prijavitelja/skupnega ponudni-

ka/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom 
(Obr_6);

– obrazec Potrdilo referenčnega naročnika
(Obr_7);

–obrazecIzjavaoizpolnjevanjutehničneinka-
drovskesposobnosti(Obr_8);

–obrazecIzvedbeniprogramzavetiščazaoprav-
ljanjejavneslužbezagotavljanjazavetiščazazapuščene
živali(Obr_9);

– obrazecMenična izjava za resnost prijave s
pooblastilomzaizpolnitevinunovčenjemenice(Obr_10);

–obrazecMeničnaizjavazadobroizvedbopo-
godbenih obveznosti s pooblastilom za izpolnitev in unov-
čenjemenice(Obr_11);

4.Vzoreckoncesijskepogodbe.
11.Pogojizaudeležbo
11.1. Splošno
Koncedentbopriznalusposobljenostoziromaspo-

sobnost za podelitev koncesije prijavitelju na osnovi 
izpolnjevanja vseh pogojev glede osebnega statusa, 
poslovneinfinančnesposobnostitertehničneusposo-
bljenosti.Prijaviteljmoraizpolnjevatirazpisanepogoje
nadan, ko se izteče rok zaoddajoponudb, čeni pri
posameznempogojunavedenodrugače,vnasprotnem
primerusenjegovaprijavaizločiizpostopka.

Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojevmorajo pri-
javitelji predložiti ob oddaji prijave. Prijavitelj izkazuje
izpolnjevanjepogojevspredložitvijooriginalnihizjavin
obrazcevterfotokopijdrugihdokazil.

Morebitnadokazilamorajonegledenadatumve-
dno izkazovati zadnje stanje ponudnika.

11.2.Pogojigledeosebnegastatusa
11.2.1.PrijaviteljjevRepublikiSlovenijiupravičen

izvajati storitve, ki so predmet razpisa.
Dokazila:
A)ČeimaprijaviteljsedežvRepublikiSloveniji:
–Izjavaprijaviteljaoizpolnjevanjupogojevspoo-

blastilom(Obr_6)
B)ČeimaprijaviteljsedežzunajRepublikeSlove-

nije,mora predložiti overjeni prevod izpisa iz registra
državesvojegasedeža,vkateremjevpisan.Izpismora
vključevatitudipodatkeozastopnikihprijavitelja.

11.2.2.Prijaviteljniuvrščenvevidencoposlovnih
subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščenobesedilo,158/20;vnadaljevanju:ZIntPK)in
munapodlagitegačlenaniprepovedanoposlovanjez

http://moc.celje.si
mailto:mestna.obcina@celje.si
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naročnikomterniovirzapodpispogodbevsmislu35.
in36.členZIntPK.

Dokazilo:
–Izjavaprijaviteljaoizpolnjevanjupogojevspoo-

blastilom(Obr_6).
11.3.Poslovno-finančnasposobnost
11.3.1. Prijavitelj ni v stečajnem postopku, zoper

njeganibiluvedenpostopekprisilneporavnave,stečajni
ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja.

Dokazilo:
–Izjavaprijaviteljaoizpolnjevanjupogojevspoo-

blastilom(Obr_6).
11.3.2.Prijaviteljnadanoddajeprijavenesmeimeti

neplačanihzapadlihobveznostidoMestneobčineCelje
ali zapadlih obveznosti iz naslova davkov in prispevkov 
za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami
države,vkateriimasedežalidoločbamidržavenaroč-
nika.Vprimeru,da imaprijaviteljsedežv tujini,mora
imetivRepublikiSlovenijiporavnanetistedajatve,kibi
jih moral poravnati.

Dokazilo:
–Izjavaprijaviteljaoizpolnjevanjupogojevspoo-

blastilom(Obr_6).
11.3.3.Prijavitelj imaporavnanevsesvojeobvez-

nosti do dobaviteljev, podizvajalcev ter kooperantov in 
zadnjih6mesecevpredobjavopredmetnega javnega
razspiavUradnemlistuRSni imelblokiraneganobe-
negaodsvojihposlovnihračunov.

Dokazila:
–Izjavaprijaviteljaoizpolnjevanjupogojevspoo-

blastilom(Obr_6)
–potrdilavsehbank,prikateriimaprijaviteljodprte

svojebančneračune,davzadnjih6mesecihpredob-
javo tega javnegarazpisavUradnem listuRSni imel
blokiraneganobenegaodsvojihračunov.

11.3.4. Prijavitelj ima zavarovano odgovornost iz
naslova dejavnosti.

Dokazilo:
–Kopijazavarovalnepolicezazavarovanjeodgo-

vornosti za škodo, s klavzulo, da je zavarovanje sklenje-
novkoristMestneobčineCelje,kateromoraprijavitelj
predložitinajkasnejevroku8dnipopodpisukoncesij-
ske pogodbe.

11.4.Tehničnausposobljenostprijaviteljainkadro-
vski pogoji

Koncedentsipridržujepravico,datehničnouspo-
sobljenost prijavitelja preveri neposredno pri prijavitelju.

11.4.1.Prijaviteljimaizkušnjezzagotavljanjemza-
vetiščazazapuščeneživaliinježenajmanj2letipred
objavo javnega razpisa za podelitev predmetne konce-
sije uspešno opravljal to dejavnost.

Dokazila:
–Potrdiloreferenčneganaročnika(Obr_7)
–fotokopijapogodb(nazahtevokoncedenta)
–Koncedentsipridružujepravico,dapodrobnejšo

vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti pre-
verineposrednoprireferenčnemnaročniku.

11.4.2.Prijaviteljmoravesčastrajanjakoncesijske-
ga razmerja razpolagati s primernimi prostori skladno s 
Pravilnikomopogojihzazavetiščazazapuščeneživali
(UradnilistRS,št.45/00,78/04).

Dokazila:
–Izjavaoizpolnjevanjutehničneinkadrovskespo-

sobnosti(Obr_8)
–odločbaUpraveRSzavarnohrano,veterinarstvo

in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj 
izpolnjujepredpisanepogojezazačetekdelovanjaza-
vetišča.

11.4.3.Prijaviteljmora imetivesčastrajanjakon-
cesijskega razmerja na razpolago vsaj eno ustrezno 
vozilozaprevozživaliskladnos7.členomPravilnikao
pogojihzazavetiščazazapuščeneživali.Vvozilumora
bitiprostorzaživali,kiizpolnjujepogojepodrugemod-
stavku7.členaPravilnikaopogojihzavetiščazazapu-
ščeneživali,ločenodprostorazavoznika.Vozilomora
bitividnooznačenozimenom,naslovomintelefonsko
številkozavetišča.

Dokazila:
–Izjavaoizpolnjevanjutehničneinkadrovskespo-

sobnosti(Obr_8)
–kopijaprometnegadovoljenjazavozilozaprevoz

živaliinvprimeru,daprijaviteljnilastnik,tudipogodba,
kiizkazuje,dajeprijaviteljupravičenuporabljativozilo
zaprevozživalivesčastrajanjakoncesijskegarazmerja

–fotografijavozilazaprevozživalizvidnooznačbo
imena,naslovaintelefonskeštevilkezavetišča.

11.4.4.Prijaviteljmora imetivesčastrajanjakon-
cesijskegarazmerjana razpolago tudidruga tehnična
sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti.

Dokazilo:
–Izjavaoizpolnjevanjutehničneinkadrovskespo-

sobnosti(Obr_8).
11.4.5.Prijaviteljmora imetivesčastrajanjakon-

cesijskega razmerja zagotovljeno zdravstveno varstvo 
živalivzavetišču.

Dokazila:
–kopijaodločbeopodelitvikoncesijezaizvajanje

storitevzdravstvenegavarstvaživali,vkolikorjeimetni-
kuzavetiščabilapodeljenakoncesija,alikopijapogod-
be,sklenjenezverificiranoveterinarskoorganizacijoza
izvajanjestoritevzdravstvenegavarstvaživali

–cenikstoritevzdravstvenegavarstva.
11.4.6.Prijaviteljmoraimetivesčastrajanjakonce-

sijskega razmerja na razpolago zadostno število oskrb-
nikovskladnoz9.členomPravilnikaopogojihzazave-
tiščazazapuščeneživali.

Dokazila:
–Izjavaoizpolnjevanjutehničneinkadrovskespo-

sobnosti(Obr_8)
–kopijapogodbodelu,pogodbozaposlitvioziroma

drugih listin, ki dokazujejo pogodbeno razmerje prijavitelja 
zoskrbnikizacelotenčastrajanjakoncesijskegarazmerja.

11.4.7.Prijaviteljmora imetivesčastrajanjakon-
cesijskega razmerja na razpolago vodjo zavetišča, ki
mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali 
srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene 
izkušnjezživalmi.

Dokazila:
–Izjavaoizpolnjevanjutehničneinkadrovskespo-

sobnosti(Obr_8)
–kopijapogodbeodelu,pogodbeozaposlitviozi-

roma druge listine, ki dokazuje pogodbeno razmerje 
prijavitelja z vodjo zavetišča za celoten čas trajanja
koncesijskega razmerja

–dokaziloozahtevanistopnjiizobrazbevodjeza-
vetišča.

12.Prijava
12.1.Predložitevprijave
Prijaviteljmoraprijavooddativzaprtiinzapečateni

ovojnici, na katero nalepi izpolnjen priložen obrazec
Pisemskaovojnica(Obr_0).Vprimeruskupneponudbe
Obr_0 izpolni vodilni partner.

PrijavejepotrebnooddativglavnopisarnoMestne
občineCelje,Trgceljskihknezov9,3000Celje.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo ne glede 
nanačinpošiljanjanavprejšnjemodstavkunavedeni
naslovprispeledovključnodne3.11.2022do11.ure.
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Vkolikorprijavanibilapredloženavroku,določe-
nem za prejemprijav, se šteje, da je bila predložena
prepozno.Takšnoprijavobokoncedentpokončanem
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.urinasedežuMestneobčineCelje,insicervsejni
sobi Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, II. nad-
stropje. Odpiranje prijav je javno.

Na odpiranju prijav bo strokovna komisija, ki bo 
vodila odpiranje, prebrala nazive oziroma imena pri-
javiteljev ter podatke iz prijave v zvezi zmerili. Pre-
verjanje prijav se bo pričelo po končanem odpiranju
prejetih prijav.

Predstavnikiprijaviteljevse izkažejokomisiji spi-
snim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne po-
trebujejo predstavniki prijaviteljev, ki so registrirani za 
zastopanje.Nepooblaščenipredstavnikiprijaviteljevne
morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem prijavi-
telja.

12.3. Sprememba, dopolnitev in umik prijave
Prijaviteljlahkoumakneprijavo,jodopolnializame-

njadopotekarokazapredložitevprijav.Popotekuroka
zapredložitevprijavprijaviteljnemorevečspremeniti
oddane prijave, je dopolniti, umakniti ali nadomestiti z 
novo.

Prijaviteljevoobvestiloodopolnitvi,spremembiali
umikuprijavemorabitizaprto,označeno indostavlje-
no kot oddaja prijave, na ovojnici pa mora biti dodat-
no označeno »Dopolnitev«, »Sprememba« oziroma
»Umik«.

Vprimeruumikabokomisijaprijavoizločilaizpo-
stopka odpiranja ter jo neodprto vrnila prijavitelju.

Umikprijavevčasupopotekurokazapredložitev
prijav in med potekom veljavnosti prijave (navedene v 
prijavi)boimelzaposledicounovčenjezavarovanjaza
resnost prijave. Sprememba ali dopolnitev prijave po 
roku za oddajo prijave ne bo upoštevana.

12.4.Vsebinaprijavnedokumentacije
12.4.1.Sestavnideliprijavnedokumentacije
Prijaviteljmorapredložitinaslednjedokumente:

1.parafiranaNavodilaprijaviteljemzaizdelavo
ponudbe;

2.izpolnjenobrazecPisemskaovojnica(Obr_0),
nalepljennaovojnico;

3.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecPrijava
(Obr_1);

4. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazecPo-
nudbenacena(Obr_2);

5.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecIzjava
prijaviteljaosprejemupogojevjavnegarazpisa(Obr_3);

6.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecSkup-
naprijava(Obr_4)–predložitisamovprimeru,čegre
zaskupnoprijavo;

7. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazecPo-
oblastilozapodpisskupneprijave(Obr_4a)–predložiti
samo,čegrezaskupnoprijavo;

8.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecIzjava
opodizvajalcih(Obr_5)–predložitisamo,čegrezapri-
javospodizvajalci;

9.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecIzjava
prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o izpolnje-
vanjupogojevspooblastilom(Obr_6);

10.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecPotr-
diloreferenčneganaročnika(Obr_7);

11.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecIzja-
vao izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti
(Obr_8);

12. izpolnjen,podpisan in žigosanobrazec Iz-
vedbeniprogramzavetiščazaopravljanjejavneslužbe
zagotavljanjazavetiščazazapuščeneživali(Obr_9);

13.izpolnjen,podpisaninžigosanobrazecMe-
ničnaizjavazaresnostprijavespooblastilomzaizpol-
nitev terunovčenjemenice–3kom(Obr_10),3kom
biancomeniceinpodpisnikartonibank;

14.izpolnjeninparafiranobrazecMeničnaizjava
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s pooblastilom 
zaizpolnitevterunovčenjemenice(Obr_11);

15.dokazila(zizjemopotrdilizuradnihevidenc)
oizpolnjevanjupogojeviz11.točketehnavodil;

16. izpolnjen in parafiran Vzorec koncesijske
pogodbe.

12.4.2.Podpisanvzorecpogodbe
Prijaviteljmoraizpolnitiinparafirativzoreckoncesij-

skepogodbe.Parafirajoprijaviteljevzakonitizastopnik
ali prokurist.

Vprimeruskupneprijavevzorecpogodbepodpiše
inžigosatistipartner,kotjetodoločenovdogovoruo
skupnem nastopanju.

12.5.Vsebinaprijavnedokumentacije
12.5.1.Drugapravilaoprijavi
Prijaviteljmoraoddatiprijavozapridobitevkonce-

sije v celoti.
Vsakprijaviteljlahkopredložileenoprijavo.Prijavo

za pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali
fizičnihosebskupaj (skupnaprijava),kimorajoprijavi
predložiti pravni akt, iz katerega izhajajomedsebojna
razmerjamedvečosebamiinnjihovazaveza,dabodo
v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravnoor-
ganizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil kon-
cesijsko pogodbo. Ista pravna ali fizična oseba lahko
sodelujekotčlanskupneprijaveleprieniskupniprijavi
zapodelitevkoncesije.Čeistapravnaalifizičnaoseba
sodelujeprivečskupnihprijavah,setakeprijavezavr-
žejo.Čepravnaalifizičnaosebakandidirasamostojno,
nemorekandidiratihkratišekotčlanskupneponudbe
(konzorcija).

Deldejavnostijavneslužbelahkokoncesionar,ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.

Prijavitelja,kibooddalvečkotenoprijavo,bokon-
cedentizločilgledevsehprijav,kijihbooddal.

12.5.2.Skupnaprijava
Prijavolahkopredložiskupinagospodarskihsubjek-

tov(partnerjev).Izpolnjevanjetehničneusposobljenosti
prijavitelja in kadrovskih pogojev na strani posameznega 
članaskupinegospodarskihsubjektovštejekotizpolnje-
vanjepogojevprijavitelja–skupine.Pogojegledeoseb-
nega statusa in poslovno-finančne sposobnosti mora
izpolnjevativsakčlanskupine.

Vprimeruskupneponudbemorajobitiprijaviprilo-
ženiizpolnjeni,podpisaniinžigosanitudi:

–obrazecSkupnaprijava(Obr_4),
–obrazecPooblastilozapodpisprijave(Obr_4a),
– obrazec Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev

javnega razpisa (Obr_3)–zavsakegaodprijaviteljev
(partnerjev)vskupini,

– obrazec izjava prijavitelja/skupnega ponudni-
ka/podizvajalca o izpolnjevanju pogojev s pooblastilom 
(Obr_6)–zavsakegaodprijaviteljev(partnerjev)vsku-
pini,

–dokazilaoizpolnjevanjupogojevgledeosebnega
statusa inposlovno-finančnesposobnosti iz11. točke
teh Navodil – za vsakega od prijaviteljev (partnerjev)
v skupini.

Vprimeru,daboskupinaprijaviteljevoziromaskup-
na 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. po-
godboalidogovoroposlovnemsodelovanju),vkolikor
le-tanebožepriloženprijavi.

Pravniaktoskupniizvedbirazpisanekoncesijebo
moral(mora)vsebovati:

–navedbovodilnegapartnerjainvsehdrugihpart-
nerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega 
zastopnika,matičnaštevilka,davčnaštevilka,številka
transakcijskegaračuna),

–pooblastilovodilnemupartnerjuvskupini,
–navedbodel,kijihboizvedelposameznipartner,

indeležvsakegapartnerjavskupiniv %,
–navedboodgovornihpredstavnikovpartnerjevza

izvajanje dogovora,
–neomejenosolidarnoodgovornostvsehpartner-

jev za izvedbo del po pogodbi,
–določbevprimeru izstopakateregakoliodpart-

nerjev v skupini,
–reševanjesporovmedpartnerjivskupini,
–drugemorebitnepraviceinobveznostimedpar-

tnerji v skupini,
–rokveljavnostipravnegaakta.
Pravni akt o skupni izvedbi koncesije bo moral

(mora)bitipodpisaninžigosansstranivsehpartnerjev
(oziromanjihoveosebe,pooblaščenezazastopanje)in
moraveljativesčastrajanjapogodbeoizvedbirazpisa-
ne koncesije.

12.5.3.Prijavaspodizvajalci
V primeru, da bo prijavitelj pri izvedbi koncesije

posloval z enimali več podizvajalci,mora to v prijavi
navesti skladnospriloženimobrazcem Izjavaopodi-
zvajalcih(Obr_5).

Za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je 
pravnaali fizičnaoseba inzaprijavitelja, skaterim je
koncedent sklenil koncesijsko pogodbo, dobavlja blago 
ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predme-
tomjavneganaročila.

Če bo prijavitelj izvajal koncesijo s podizvajalci,
mora v prijavi:

–navestipodizvajalce,kontaktnepodatkeinzako-
nitezastopnikepredlaganihpodizvajalcev;

–opredelitivsakdeldejavnosti,kiganameravadati
vpodizvajanje;

–predložitidokazilaoizpolnjevanjupogojevglede
osebnegastatusainposlovno-finančnesposobnosti iz
11.točketehNavodil;

–predložitiizpolnjen,podpisaninžigosanobrazec
Izjava prijavitelja o sprejemu pogojev javnega razpisa 
(Obr_3)–zavsakegapodizvajalca;

–predložitiizpolnjen,podpisaninžigosanobrazec
izjava prijavitelja/skupnega ponudnika/podizvajalca o 
izpolnjevanjupogojevspooblastilom(Obr_6)–zavsa-
kega podizvajalca.

Vprimeru,dabimed izvajanjemkoncesijskepo-
godbe prišlo do spremembpri podizvajalcih, ki so že
navedenivprijavi,alidovključitvenovegapodizvajalca,
mora glavni izvajalec koncedenta o tem obvestiti naj-
poznejevpetihdnehpospremembi.Vprimeruvključi-
tve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z 
obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na 
pogoje glede osebnega statusa in poslovno-finančne
sposobnostiiz11.točkeNavodil.

Koncedent bo zavrnil sodelovanje vsakega podi-
zvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev
zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje 
sposobnosti.Koncedentlahkozavrnepredlogzazame-

njavopodizvajalcaoziromavključitevnovegapodizvajal-
catudi,čebitolahkovplivalonanemotenoizvajanjeali
dokončanjestoritevinčenovipodizvajalecneizpolnjuje
pogojev,kijihjenaročnikopredelilvtejdokumentacijiv
zvezi z oddajo koncesije.

12.5.4.Jezikprijave
Prijavamorabitivcelotipredloženavslovenskem

jeziku.Dokumentom,potrdilom,dokazilominpodobno,
ki sov tujem jeziku,morajobitipriloženi tudioverjeni
prevodi v slovenskem jeziku.

Vkolikorbokaterikolidokumentpredloženvtujem
jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga po-
nudniknipredložil.

12.5.5.Oblikaprijave
Prijaviteljevelistinemorajobitižigosaneinpodpisa-

ne s strani osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Prijaviteljevadokumentacijamorabitinatipkanaali

napisanazneizbrisljivopisavo.Prijaviteljmoravvseh
obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpol-
nitivsapraznamesta,zjasnimitiskanimičrkamiinle-te
datirati,podpisatiinžigosati.Vsidokumentimorajobiti
na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani ose-
be,ki imapravicozastopanjaprijavitelja, inžigosaniz
žigom.Prijaviteljmorazahtevaneobrazceizpolnitibrez
dodatnih pripisov in pogojev. Pripisi in dodatni pogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.

Zaželenoje,dasopredloženidokumentizloženiv
vrstnem redu, kot je navedeno v seznamu dokumentov. 
Predloženi dokumenti morajo biti zvezani z vrvico in
zapečatenitako,daposameznihlistovoziromaprilogni
mogočenaknadnovložiti,odstranitializamenjatibrez
vidnepoškodbelistov,vrviceoziromapečata.Vprimeru,
da prijava ne bo zvezana v skladu s temi navodili, jo bo 
koncedent zvezal na odpiranju.

Vkolikorprijaviteljpredložiizjaveindrugadokazi-
la na lastnih obrazcih, morajo le-ti po vsebini ustrezati 
sstranikoncedentapredloženimobrazcem(Obr_nn).

Vprimeru skupneprijaveoziromaprijave spodi-
zvajalci mora vodilni partner oziroma glavni izvajalec 
najprejpriložitisvojdokumenttertakojzanjimdokument
partnerja oziroma podizvajalca.

Morebitnepopravkemoraprijavitelj opremiti z ži-
gom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz 
popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo 
popravljeno.

Prijaviteljnosivsestroške,kisopovezanispripravo
inpredložitvijoprijave.

12.5.6.Veljavnostprijave
Prijava mora biti veljavna najmanj 3 mesece od

roka za oddajo ponudb.
Vprimeru,danastopijorazlogi(vložitevpravnega

sredstva,višjasilaipd.),zaradikaterihpodpispogodbe
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 
katerikolidrugiosebi,kiniuradnovključenavpostopek,
vsedoizdajeodločbeopodelitvikoncesije.

Podatki,kijihboprijaviteljupravičenooznačilkot
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 
dobljenihpodatkov.Kotzaupnelahkoprijaviteljoznači
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podatke in dokumente, ki se v skladu z Zakonom o go-
spodarskihdružbah(UradnilistRS,št.65/09–uradno
prečiščenobesedilo,sspremembamiindopolnitvami;v
nadaljevanju:ZGD-1)lahkoštejejokotposlovnaskriv-
nost ter podatke, ki se v skladu z Zakonom o tajnih 
podatkih(UradnilistRS,št.50/06,sspremembamiin
dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTP) lahko štejejo kot
tajni podatek.

Koncedent bo obravnaval kot zaupne tiste strani
dokumentov v prijavni dokumentaciji, ki bodo imele v 
desnemzgornjemkotuzvelikimičrkamiizpisano»Zaup-
no«,»Poslovnaskrivnost«ipd.podtemnapisompabo
podpisosebe,kijepodpisalaprijavo.Čenajbozaupen
samodoločenpodatekvdokumentu,morabitizaupni
delpodčrtanzrdečobarvo,vistivrsticiobdesnemrobu
pamorabitiizpisano»Zaupno«.Prijavimorabitiprilo-
žensklepponudnikaovarovanjuposlovneskrivnosti,
sprejetvskladuz39.členomZGD-1.

Koncedent ne odgovarja za zaupnost podatkov,
kinebodooznačeni,kotjenavedenovprejšnjemod-
stavku.

Negledenaoznačbo»zaupno«,»poslovnaskriv-
nost«ipd.sojavni:

–obrazci,kisobilivponudbipripravljenisstrani
koncedentainjihjeprijaviteljzgoljpodpisalinžigosal;

–podatkioprijaviteljih;
–referencevjavnemsektorju.
12.5.8.Ponudbenacena
Prijaviteljpodaponudbenocenozacelotnooskrbo

zapuščenihživali.Ponudbenecenemorajobitiizražene
vevrih(EUR).

Prijavitelj mora izpolniti vse postavke v obrazcu
Ponudbenacena(Obr_2)sštevilkonadvedecimalki
natančno ter jihpodpisane inžigosanepriložiti kpo-
nudbi. Na obrazcu Ponudbena cena mora »Skupna
ponudbenacenazDDV«vsebovatimorebitnipopust
in davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o 
davkunadodanovrednost(UradnilistRS,št.13/11–
uradnoprečiščenobesedilo;vnadaljevanju:ZDDV-1).
Ločenomorajobitiizkazani:neto»skupnaponudbena
cena«,morebitnipopustna»netoponudbenoceno«,
neto»skupnaponudbenacenaspopustom«,znesek
davka na dodano vrednost in bruto »skupna ponudbe-
nacena«.

Ponudbene cene so fiksne ves čas trajanja po-
godbenega razmerja, lahko se spremenijo le od 2. leta 
izvajanja kocesije dalje, in sicer za odstotek rasti cen 
življenjskihpotrebščin.

13.Merilazaizbirokoncesionarja
Izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje za 

udeležbo iz 11. točke te razpisne dokumentacije, se
izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1.ponudbenacenanajveč80točk
2.dodatnaletaizvajanjazavetiščazazapušče-

neživali polegobdobja, določenegakot pogoj največ
20točk.

Koncedentbo izbralkoncesionarja,kibodosegel
največještevilotočk.Seštevektočkponavedenihmeri-
lihznašanajveč100točk.Vprimeru,davečprijaviteljev
dosežeenakoštevilotočk,boizbrantisti,kibodosegel
največještevilotočkprimeriluponudbenacena.Vpri-
meru,dasenedaopraviti izbirenaopisannačin,se
postopek podelitve koncesije ponovi.

13.1.Merilo»Ponudbenacena«
Pomerilu»Ponudbenacena«lahkoprijaviteljprej-

menajveč80točk.Ponudbenacenajevsotaponudbe-
nihcen,kijihjeprijaviteljnavedelvobrazcuPonudbe-
nacena(Obr_2).Najcenejšiprijaviteljbodobilnajvišje
številotočk(80),vsaknaslednjipagledenanajcenejšo
prijavosorazmernomanjšeštevilotočk.

Koncedentboprijavepomerilu»Ponudbenacena«
ocenilnapodlaginaslednjeformule:

najnižjaskupnaponudbenacena
zDDV/prijaviteljevaskupnaponudbenacena

zDDVx80=številotočkpomerilu
»Ponudbenacena«.

13.2.Merilo»Dodatna leta izvajanjazavetiščaza
zapuščeneživalipolegobdobja,določenegakotpogoj«.

Napodlagimerila»Dodatnaletaizvajanjazavetišča
zazapuščeneživalipolegobdobja,določnegakotpo-
goj«lahkoprijaviteljprejmenajveč20točk.

Koncedentboprinavedenemmeriluupoštevalvsa-
kododatnopolnoletoizvajanjazavetiščazazapuščene
živalinadobdobjem2let,kar jedoločenokotpogojv
tej razpisni dokumentaciji, in sicer tako, da bo za vsako 
dodatno polno leto izvajanja zavetišča za zapuščene
živaliprijaviteljupriznal5točk,skupajnajveč20točk.

14.Finančnazavarovanja
14.1.Finančnozavarovanjezaresnostprijave
Prijaviteljmorakprijavipriložiti3kombiancomeni-

cein3kommeničneizjavezaresnostprijavespoobla-
stilomzaizpolnitevterunovčenjemenice.Zahtevanavi-
šinafinančnegazavarovanjaje5.000,00EUR.Finančno
zavarovanje mora veljati še najmanj 3 mesece po roku 
za oddajo prijav.

Prijaviteljmorakprijavipriložiti tudi kopijopodpi-
snega kartona banke oziroma vseh bank, pri katerih ima 
odprtposlovniračun,kijeveljavennadanizstavitveme-
nice, na podlagi katerega bo koncedent preveril ujema-
nje podpisa na menicah in podpisa, ki ga ima podpisnik 
deponiranega pri banki (velja za vse banke, pri katerih 
imaprijaviteljodprtesvojeposlovneračune).

Menična izjavo za resnost prijave s pooblastilom
zaizpolnitevinunovčenjemenicemorabitiizstavljena
v skladu z vzorcemmenične izjave iz razpisnedoku-
mentacije(Obr_10).

Popodpisukoncesijskepogodbebokoncesionar
neuspešnim prijaviteljem menične izjave in menice
vrnil.

Prijava,katerinebopriloženofinančnozavarovanje
za resnost prijave, ali kateri bo priloženo neustrezno
finančnozavarovanje,boocenjenakotnedopustna in
bokot takšna izločena izpostopkabrezpredhodnega
pozivanja na dopolnjevanje.

14.2.Finančnozavarovanjezadobroizvedbopo-
godbenih obveznosti

Prijavimoraprijaviteljpriložitiizpolnjenoinparafira-
nomeničnoizjavozadobroizvedbopogodbenihobvez-
nostispooblastilomzaizpolnitevinunovčenjemenice,
kateramorabitiizstavljenavskladuzvzorcemmenične
izjaveizrazpisnedokumentacije(Obr_11).

Izbraniprijavitelj,skaterimibonaročniksklenilkon-
cesijsko pogodbo, mora kot pogoj za veljavnost konce-
sijske pogodbe, koncedentu ob sklenitvi koncesijske 
pogodbepredložiti3kombiancomenicein3komme-
ničneizjavezadobroizvedbopogodbenihobveznostis
pooblastilomzaizpolnitevterunovčenjemenice.

Zahtevana višina finančnega zavarovanja je
20.000,00EUR.Finančnozavarovanjemorabitiveljav-
nošedovključno60dnipoiztekukoncesijskepogodbe.

Koncedentbodanofinančnozavarovanjezadobro
izvedbopogodbenihobveznostiunovčilvprimerukrši-
tev pogodbe s strani koncesionarja (neustrezno zava-
rovanje iz naslova dejavnosti, neredno ali nekvalitetno 
opravljanjegospodarskejavneslužbeipd.)

15.Preveritevprijav
Vpostopkuvrednotenjaprijavsesmeodprijavite-

ljev 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 mne-
njeoprijavitelju,kijeizbralnajvečtočk,opravistrokovna
komisija, ki jo imenuje župan.Strokovno komisijo se-
stavljajopredsednikindvačlana.

Po končanem odpiranju prijav bo strokovna ko-
misija pregledala vse prejete prijave in ugotovila, ali 
izpolnjujejozahtevamizrazpisnedokumentacije.Pri-
javitelje,kisooddalinepopolnoprijavo,pričemerne-
popolnost ne sme vplivati na merila za izbor, bo komi-
sija pozvala na dopolnitev oziroma pojasnilo v smislu 
54.členaZakonaojavno-zasebnempartnerstvu.Rok
zadopolnitevsedoločigledenanaravonepopolnosti
oziroma nejasnosti, v nobenem primeru pa ne sme biti 
daljšiod15dni.

Po končanem pregledu in vrednotenju prijav bo
strokovnakomisijasestavilaporočilo,vkaterembona-
vedla, 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.Izborkoncesionarjainpodelitevkoncesije
Koncedentizbereenegakoncesionarjaaliskupino

prijaviteljev.Prijaviteljibodooizidurazpisapisnoobve-
ščeninajpoznejev roku30dni poodpiranjuprijav.O
izboru koncesionarja odloči občinska uprava v imenu
koncedenta z upravno odločbo.Najkasneje v 8 dneh
podokončnostiodločbeo izborukoncesionarjapošlje
koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij-
sko 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 enegameseca od sklenitve
koncesijske pogodbe.

Odločbaoizborukoncesionarjaprenehaveljati,če
vroku16dniodnjenedokončnostinepridedoskleni-
tve koncesijske pogodbe iz razlogov na strani konce-
sionarja.

V primeru, da koncedent ne bi pridobil nobene
prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni 
razpisponovil.Javnirazpisseponovitudivprimeru,če
koncesionarniizbranaličezosebo,kijebilaizbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena 
koncesijska pogodba.

MestnaobčinaCeljesipridržujepravico,davraz-
pisnem postopku ne izbere koncesionarja.

17.Pravnipouk:zoperodločbo,skaterobodopri-
javiteljiobveščenioizidurazpisa,lahkoprijaviteljiuve-
ljavljajopravnovarstvospritožbovupravnempostopku,
okateriodločažupanMestneobčineCelje.Zoperdru-
gostopenjskoodločbooizbiripajemogočupravnispor.

Mestna občina Celje

Št.430/34-2020-4204-454 Ob-3255/22
Napodlagi46.členaZakonao javnozasebnem

partnerstvu/ZJZP/(UradnilistRS,št.127/06),36.čle-
na 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
Zakonaopogrebniinpokopališkidejavnosti/ZPPDej/
(UradnilistRS,št.62/16)in49.členaOdlokaopogreb-
niinpokopališkidejavnostivObčiniLjutomer(Uradno
glasiloslovenskihobčin,št.35/2019in41/2020),ob-
javljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 24-urne dežurne 
službe in pokopališke dejavnosti v Občini Ljutomer

Naročnik:ObčinaLjutomer,Vrazovaulica1,9240
Ljutomer.

1.Predmetkoncesije:podelitevkoncesijezaizva-
janje24-urnedežurneslužbeinpokopališkedejavnosti
vObčiniLjutomer.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3.Častrajanjakoncesijskegarazmerja:desetletpo
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacijajedostopnanaspletnistraniobčine.

5.Način,krajinčasoddajeprijave
Prijaviteljimorajosvojeprijaveosebnoalipriporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici nanaslov:ObčinaLjutomer,Vrazova
ulica1,9240Ljutomer.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna
dežurnaslužba«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Prijavejepotrebnooddatinajkasnejedo2.11.2022
do 10. ure.

6.Izdelavaprijave
Prijaviteljmoraoddatiprijavonaobrazcih,predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
laneoziromapriloženevseobveznesestavinerazpisne
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminjadovključnozadnjegadnerazpisnegarokaza
oddajo prijave.

6.1Pogojizapravilnostprijave
Naročnikboocenjevalinizbiralizključnoleveljavne

prijave.Veljavnebodotisteprijave,kibodopravočasne
in popolne.

Prijavajepravočasna,čejeosebnooddanaoziro-
mačeprispepopoštinanaslovnaročnikadodatumain
ure,določenevrazpisu.

Prijavajepopolna:
–čejopodaprijavitelj,ki izpolnjujerazpisanepo-

goje,
–čejepodanazarazpisanokrajevnoobmočjeiz-

vajanja storitve,
–čejepopolnagledenabesedilojavnegarazpisa.
6.2Pojasnilavzvezizrazpisnodokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo

prikontaktniosebiAndrejiTorič,e-poštaandreja.toric@
ljutomer.si

Vsavprašanjamorajozainteresiraniprijaviteljipo-
sredovati po elektronski pošti na naslov: andreja.toric@
ljutomer.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavil na spletni straniObčine Ljutomer:www.
obcinaljutomer.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahkonajkasneješestdnipredpotekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo.Spremembabovobliki»dopolnila«ob-
javljenanaspletnistraniObčineLjutomer.

Naročnikbovtemprimerupopotrebipodaljšalrok
zaoddajoprijave,daboprijaviteljemomogočilupošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice

mailto:andreja.toric@ljutomer.si
mailto:andreja.toric@ljutomer.si
mailto:andreja.toric@ljutomer.si
mailto:andreja.toric@ljutomer.si
http://www.obcinaljutomer.si
http://www.obcinaljutomer.si
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inobveznostinaročnikainprijaviteljevvežejonanove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.

8.Kriterijiinmerilazaizbiroponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer:
–cenastoritve,
–kadrovskeintehničnezmogljivosti.
Merilabododoločenavrazpisnidokumentacijiza

oddajokončnihponudb.
9.Ugotavljanjesposobnostiindrugefazepostopka
Pogojiindokazilazaizpolnjevanjepogojevv1.fazi

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

Vrazpisnidokumentacijisodoločenitudipogojiza
predložitevskupneprijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcihbrezdodatnihpogojev;pripisiindodatnipogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnikbopriznalsposobnostvsemprijaviteljem,
kibodoizpolnilivserazpisnepogojedoločenezrazpisno
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.

Kandidatibodoobveščeniopriznanjusposobnosti
po1.fazipostopkanajkasnejev30dnehpopotekuroka
za oddajo prijav.

Naročnikbovseprijavitelje,ki jimbopriznalspo-
sobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki 
izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih po-
nudb,bonaročnikizvedelšeupravnipostopekinvtem
postopkuzodločboizbralnajugodnejšegaponudnika.

10.Koncesijskapogodba:izbraniponudnikbodol-
žansklenitikoncesijskopogodbovroku60dnipodo-
končnostiupravneodločbe.

Občina Ljutomer

Št.3545-3/2022 Ob-3256/22
ObčinaVeržej,Ulicabratstvainenotnosti8,9241

Veržej,objavljanapodlagi36.členaZakonaogospo-
darskihjavnihslužbah(UradnilistRS,št.32/93,30/98
–ZZLPPO,127/06–ZJZP,38/10in57/11)in49.člena
Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini
Veržej(Uradnoglasiloslovenskihobčin,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):ObčinaVeržej,Ulicabrat-

stvainenotnosti8,9241Veržej.
2.Predmetrazpisa
Predmet izvajanjagospodarske javneslužbeozi-

roma koncesije je:
– 24-urna dežurna služba pogrebne dejavnosti,

ki je obveznaobčinskagospodarska javna služba in
obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladil-
nihprostorovizvajalcajavneslužbealizdravstvenega
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do 
hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z
uporabo le-teh.

–pokopališkadejavnost,kiobsegaupravljanjepo-
kopališč in je izbirna lokalna javna služba in obsega
naloge:

–zagotavljanjeurejenostipokopališč
– vzdrževanje pokopališč, pokopaliških objek-

tovindrugepokopališkeinfrastrukture(npr.čiščenjein

odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz odpadkov, 
urejanje zelenic, urejanje in obrezovanje dreves, gr-
movnic in živemeje, vzdrževanje poti, skrb za red in
čistočonapokopališčihinvpokopališkihobjektih,plačilo
tekočihstroškovvzdrževanja-voda,elektrika,odpadki,
vzdrževanje grobov posebnega pomena, vzdrževanje
opuščenihgrobov,nadzornadizvajanjemkamnoseških
in ostalih del na grobovih v skladu z najemo pogodbo in 
načrtompokopališča,nadzornadustreznim inrednim
vzdrževanjemgrobovvskladuznajemnopogodbo…)

–storitevoddajemrliškihvežicvnajem
– storitev grobarjev (služba za izkop in zasut-

je ter prvo ureditev groba, prekop/prenos posmrtnih 
ostankov…)

– oddaja grobov v najem (npr. sklepanje naje-
mnihpogodb,zaračunavanjegrobnine…)

–vodenjeevidencter izdajanjesoglasijvzvezi
s posegi na območju pokopališč (npr. vodenje trajne
evidence o pokopanih, trajne evidence grobov-kataster, 
evidence najemnikov grobov, izdelava programa vzdr-
ževanjapokopališč,pokopališkihobjektovindrugepo-
kopališkeinfrastrukture,izdajanjesoglasijzapostavitev,
spreminjanje, obnovo, odstranitev spomenikov, soglasij 
za prekop ter soglasij za vsak drug poseg v prostor na 
pokopališčih…)

–sprejemprijave,uskladitevčasainnačinapo-
grebne slovesnosti/pokopa/prekopa.

Območjeopravljanjapredmetnedejavnosti jeob-
močjeObčineVeržej,insicerzapokopališčevVeržeju.

3.Trajanjekoncesijskedejavnosti:koncesijasebo
podelilazadobo10let,spričetkom1.12.2022.

4.Pogojiponudnika
Ponudnikjelahkopravnaalifizičnaoseba,kiizpol-

njuje pogoje:
–da jeregistriranzaopravljanjepogrebnedejav-

nosti in ima,če jepravnaoseba,dejavnostvpisanov
ustanovitveniakt;

–daimazapodročjeizvajanjakoncesijezaposleni
najmanjdveosebi;

– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz
pokojnikov,kiseuporabljaizključnovtenamene;

–dazagotavljanajmanjenhladilniprostorzapo-
kojnika;

–daimanajmanjenotransportnokrsto;
–dazagotavljaustreznozaščitozaposlenihvzvezi

shigienskimi inzaščitnimipostopkipri ravnanjuspo-
kojniki;

–dapredložidokazila,daimapotrebnaznanja,iz-
kušnjeinsredstvazaizvajanjerazpisanejavneslužbe
pogrebneinpokopališkedejavnosti–reference;

– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo,
delovnepripraveinzadostnoštevilodelavcev(kadra),
usposobljenihza izvajanjerazpisanejavneslužbepo-
grebne in pokopališke dejavnosti, ki so predmet te kon-
cesije;

–dapredložitribiancomenicezmeničnoizjavoza
kvalitetnoizvajanjegospodarskejavneslužbeinkopijo
zavarovalnepolicezamorebitnopovračiloškodekon-
cedentu;

–dalahkozagotoviizvajanjerazpisanedejavnosti
vokvirustandardovinnormativov;

–dapodaizjavoozagotavljanjuosnovnegapogre-
bavskladuzdoločboZakonaopogrebniinpokopališki
dejavnostiZPPDej;

– da ima na dan oddaje vloge poravnane davke
in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, 
stečajaalilikvidacijeinvzadnjihšestihmesecihniimel
blokiranegatransakcijskegaračuna;

–dapodaizjavoonekaznovanosti;
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–daizpolnjujedrugepogoje,kijihzahtevaveljavna
zakonodaja.

Ponudnikilahkopredložijojamstvo,daboustrezna
oprema, prostori in kader na voljo pred podpisom kon-
cesijskepogodbe,čebodoizbraninajavnemrazpisu.

Vkolikorponudniknastopavrazpisuspodizvajal-
ci, veljajo za podizvajalce enaki pogoji in kriteriji kot za 
glavnega ponudnika.

5.Prevzemrazpisnedokumentacije:celotnarazpis-
na dokumentacija s prilogami je na voljo na spletni strani 
naročnikananaslovuhttps://www.verzej.si.

6.Izdelavaponudbe
Ponudnikimorajovsedokumenteskrbnopregledati

inizpolnitivseobrazcerazpisnedokumentacije.Vsido-
kumentimorajobitinamestih,kjerjetooznačeno,pod-
pisanisstranipooblaščeneosebeinžigosanizžigom
ponudnika.Morebitnepopravkemoraponudnikopremiti
zžigominpodpisomsvojepooblaščeneosebe.Vsilisti
ponudbenedokumentacijemorajobiti zloženipovrst-
nem redu, kot je naveden v tej razpisni dokumentaciji. 
Vzorecpogodbemorabitisstraniponudnikaparafiran
inžigosan.

Razpisnadokumentacijavsebujenaslednjeobraz-
ce:

–Prijava(OBR-1)
–Izjavaoizpolnjevanjupogojev(OBR-2)
–Izjavaofinančniinposlovnisposobnosti(OBR-3)
–Izjavaonekaznovanosti(OBR-4)
–Izjavaozavarovanjuodgovornosti(OBR-5)
–Reference(OBR-6)
–Ponudbaceninkoncesnina(OBR-7)
– Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih

obveznosti(OBR-8)
–Koncesijskapogodba(OBR-9).
7.Vprašanjaponudnikov
Ponudniki lahkodobijo informacijevzveziz izde-

lavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na 
osnovi pisnih vprašanj po elektronski pošti na naslovu 
obcina.verzej@siol.net.

Naročnikbonajpozneješestdniprediztekomroka
za oddajo ponudb, objavil odgovore na spletni stra-
ninaročnikananaslovuwww.verzej.si.Vprašanja,ki
prispejonanaslovnaročnikapotemroku,seneupo-
števajo.Komunikacijesponudnikiovprašanjihvzvezi
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
mrliškevežicejemoženpopredhodninajavikoncedentu
na obcina.verzej@siol.net.

8.Spremembarazpisnedokumentacije:naročnik
sipridržujepravicospremenitirazpisnodokumentacijo
na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana po-
jasnilanajkasnejepet dni pred rokomzapredložitev
ponudb. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev
razpisnedokumentacijebonaročnik,gledenaobseg
in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal 
rok za predložitev ponudb. Vsi dodatki, spremembe
in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudni-
kov,kijihbosprejelnaročnik,sosestavnidelrazpisne
dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.
Ponudbe,kinebodoupoštevalecelotnerazpisnedo-
kumentacije in vseh dodatkov, bodo štete za nepravilne 
inbodoizločene.

9. Postopek za oddajo ponudbe: ponudnik odda
ponudbo v zapečateni kuverti z napisom: »Ponudba
za koncesijo 24-urne dežurne službe in upravljavca
pokopališč–Neodpiraj«.Ponudnikioddajoponudbes

priporočenopošiljkopopoštialiosebnonanaslov:Ob-
činaVeržej,Ulicabratstvainenotnosti8,9241Veržej.
Ponudbaseštejezapravočasno,čejeprispelanana-
slov:ObčinaVeržej,Ulicabratstvainenotnosti8,9241
Veržejdo19.10.2022do12.ure.

10. Spremembe in umik ponudbe
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali

zamenjatidopotekarokazapredložitevponudbe,pod
pogojem,dajeposlalnaročnikupredskrajnimrokomza
oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali 
umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se 
morapripraviti,zapečatiti,označitiindostavitivskladu
z zahtevami, kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji 
zosnovnoponudbozoznako»Sprememba«ali»Umik«.

Vkolikorboponudnikponudilsprememboponud-
bevnasprotjuzdoločilirazpisnihpogojev,bonjegova
ponudba ocenjena kot nepravilna.

Popotekurokazapredložitevponudbe,ponudnik
nemorevečspremenitioddaneponudbe, jodopolniti
alinadomestitiznovo,naročnikpajenesmeprevzeti.
Izključnonaročniksme,vsoglasjusponudnikom,popra-
vitiračunskenapake,kijihodkrijepripregleduponudb,
pozaključenempostopkuodpiranjaponudb, lahkopa
tako ponudbo zavrne.

11. Odpiranje ponudb 
Strokovnakomisija,kijoimenujenaročnik,boopra-

vila odpiranje ponudb dne 19. 10. 2022 ob 13. uri, v 
sejnisobiObčineVeržej,Ulicabratstvainenotnosti8,
9241Veržej.

Odpiranjeponudbbojavno.Predstavnikponudnika
se mora pred odpiranjem izkazati s pooblastilom.

Strokovnakomisijabonajprejizločilavsenepra-
vočasne innepravilnoprispeleponudbe in jihneod-
prte 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. Zah-
tevani 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 odpira-
nju ponudb.

12. Ugotavljanje usposobljenosti ponudnika: stro-
kovna komisija bo glede na podane izjave in dokazila 
ugotovila ali ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje 
za izvajanje predmetne dejavnosti.

13. Ocenjevanje ponudb 
Merilozaocenjevanjeponudbjecenaizvajanjasto-

ritevzDDVinvišinakoncesijskedajatvevodstotkuod
letnih prihodkov iz naslova grobnin in najemnin mrliških 
vežic.Ocenjuje se leponudbe, zakaterebokomisija
ugotovila, da so usposobljene in sposobne za izvajanje 
koncesije.

Pondersedoločivrazmerjumedskupnocenosto-
ritev proti koncesnini, in sicer 90:10.

Primeriluponujenacenastoritev(merilo1)sebo
upoštevala vsota ponujenih cen, ki jih bo ponudnik na-
vedelvobrazcuPonudbaceninkoncesnina(OBR-7):

–izkopinzasipjamezakrsto,
–izkopinzasipjamezažaro,
–najemninavežice,
–24-urnadežurnaslužba,
–grobninazaenojnigrob,
–grobninazadvojnigrobin
–grobninazažarnigrobin
–grobninazagrobnico.



Stran 2236 / Št. 132 / 14. 10. 2022 Uradni list RepublikeSlovenije–Razglasnidel

Ponudbesebodotočkovalenapodlagiformule:

Izračun:T1=Cnp/Cpx*ponder

pričemerpomeni:T1=številotočkpomerilu1
Cnp=cenanajugodnejšegaponudnika
Cp=cenaponudnika.
Primeriluvišinakoncesijskedajatve(merilo2)se

bo upošteval ponujeni odstotek od letnih prihodkov iz 
naslovapobranihgrobnininnajemninmrliškihvežic.

Ponudbesebodotočkovalenapodlagiizračuna:

Izračun:T2=Knp/Kpx*ponder

pričemerpomeni:T2=številotočkpomerilu2
Knp=višinaodstotkanajugodnejšegaponudnika
Kp=višinaodstotkaponudnika.
Izbran bo ponudnik z najvišjim seštevkom števila 

točkizmerilaskupneponujenecene(merilo1)inmerila
višinekoncesijskedajatve(merilo2).

Vkolikorbovečponudnikovdobiloenakoštevilo
točk,seboizborkoncesionarjaizvedelspogajanji.

Postopek razpisa vodi komisija, ki jo je imenoval
razpisovalec.O izbiri koncesionarja odloči naročnik z
upravnoodločbo.Razpisjeveljaven,vkolikordopoteka
razpisnegarokaprispevsajenapravočasnainpravilno
opremljena ponudba. Razpis je uspešen, v kolikor je
vsaj ena ponudba popolna v vseh pogojih.

Vkolikorborazpisuspešen,boveljavneponudbe
proučila in ocenila komisija ter podala predlog izbire
koncesionarjanajkasneje v60dnehpoodpiranjupo-
nudb.Oizbirikoncesionarjabodoponudnikiobveščeni
najkasnejev8dnehposprejemuodločitvenaročnika.

Naslednjidanpopravnomočnostiodločbeo izbiri
koncesionarja bo koncedent podpisal pogodbo in jo 
poslal koncesionarju.

Koncesionarmoravroku15dnipoprejemukon-
cesijske pogodbe zavarovati odgovornost za škodo, ki 
bijopovzročilznevestnimopravljanjemjavneslužbein
zaškodo,kibijopovzročileprinjemzaposleneosebe
uporabnikomalidrugimosebaminpredložitikoncedentu
v vednost kopijo zavarovalne police ter koncedentu do-
stavitidvebiancomenicizmeničnoizjavozaizpolnitev
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Občina Veržej

Št.371-61/2022-2 Ob-3257/22
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-za-

sebnempartnerstvu(UradnilistRS,št.127/06;ZJZP),
36.členaZakonaogospodarskihjavnihslužbah(Urad-
nilistRS,št.32/93,30/98–ZZLPPO,127/06–ZJZP,
38/10–ZUKNin57/11–ORZGJS40;ZGJS)in20.ter
21. členaOdloka o predmetu in pogojih za dodelitev
koncesijezaopravljanjerednegavzdrževanja lokalnih
javnihcestindrugihprometnihpovršinvObčiniVidem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012) objavlja
ObčinaVidem

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:ObčinaVidem,VidempriPtuju54,2284

VidempriPtuju.
1.Predmetkoncesije:podelitevkoncesijezaoprav-

ljanjeobveznelokalnegospodarskejavneslužberedne-
gavzdrževanjaobčinskihjavnihcestindrugihprometnih
površinnaobmočjuObčineVidem.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3.Častrajanjakoncesijskegarazmerja:desetletpo
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacijajedostopnanaspletnistraniObčineVi-
dem, www.videm.si.

5.Način,krajinčasoddajevloge
Prijaviteljimorajosvojeprijaveosebnoalipriporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Videm, Videm pri
Ptuju54,2284VidempriPtuju.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Neodpiraj–Prijavanajavnirazpis»koncesijazavzdr-
ževanjecest«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Vlogejepotrebnooddatinajkasnejedo14.11.2022
do12.urevglavnipisarniObčineVidem.

6.Izdelavaprijave
Prijaviteljmoraoddatiprijavonaobrazcih,predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
laneoziromapriloženevseobveznesestavinerazpisne
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka
za oddajo prijave.

6.1.Pogojizapravilnostprijave
Naročnikboocenjevalinizbiralizključnoleveljavne

prijave.Veljavnebodotisteprijave,kibodopravočasne
in popolne.

Prijavajepravočasna,čejeosebnooddanaoziro-
mačejeoddanapriporočenonapoštododatumainure,
določenevrazpisu.

Prijavajepopolna:
–čejopodaponudnik,kiizpolnjujerazpisanepo-

goje,
–čejepodanazarazpisanokrajevnoobmočjeiz-

vajanja storitve,
–čejepopolnagledenabesedilojavnegarazpisa.
6.2.Pojasnilavzvezizrazpisnodokumentacijo
Vsedodatneinformacijelahkointeresentidobijopri

kontaktniosebi:KatjaTušek,tel.02/761-94-06,e-pošta: 
info@videm.siinLeonPožar,tel.02/761-94-07,e-pošta: 
info@videm.si.

Vsavprašanjamorajozainteresiraniprijaviteljipo-
sredovati po elektronski pošti na naslov: info@videm.si.

Naročnikbovseodgovorenapostavljenavprašanja
objavilnaspletnistraniObčineVidem,www.videm.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila«objavljenanaspletnistraniObčineVidem,
www.videm.si.

Naročnikbovtemprimerupopotrebipodaljšalrok
zaoddajoprijave,daboprijaviteljemomogočilupošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice
inobveznostinaročnikainprijaviteljevvežejonanove
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za
oddajo prijave.

8.Kriterijiinmerilazaizbiroponudnikov
Zaizbironajugodnejšeponudbepozaključkukon-

kurenčnegadialogabouporabljenomeriloekonomsko
najugodnejša ponudba.

http://www.videm.si
mailto:info@videm.si
mailto:info@videm.si
mailto:info@videm.si
http://www.videm.si
http://www.videm.si
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Uporabljena bodo naslednja merila:
–cena,
–izkušnjevzvezizizvajanjemstoritevjavneslužbe.
9.Ugotavljanjesposobnostiindrugefazepostopka
Pogojiindokazilazaizpolnjevanjepogojevv1.fazi

konkurenčnegadialogasodoločenivrazpisnidokumen-
taciji.V razpisnidokumentaciji sodoločeni tudipogoji
zapredložitevskupnevlogeoziromaskupneponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcihbrezdodatnihpogojev;pripisiindodatnipogoji
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnikbopriznalsposobnostvsemprijaviteljem,
kibodoizpolnilivserazpisnepogojedoločenezrazpi-
sno dokumentacijo.

Naročnikbovseprijavitelje,ki jimbopriznalspo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve inpredloge.Naročnikbo izvajal dialogvsedo
pridobitvekončne rešitveoziromarešitev,kiustrezajo
njegovimpotrebam.Pri tembopopotrebimed seboj
primerjalpredloženerešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil
udeleženceinjihpozvalkpredložitvikončneponudbe,
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaklju-
čenegadialoga.Pozaključenemdialogu inpredložitvi
končnihponudb,bonaročnikizvedelšeupravniposto-
pekinvtempostopkuzodločboizbralnajugodnejšega
ponudnika.

Kandidatibodoobveščeniopriznanjusposobnosti
po1.fazikonkurenčnegadialoganajkasnejev30dneh
po poteka roka za oddajo prijav.

10.Koncesijskapogodba:izbraniponudnikbodol-
žansklenitikoncesijskopogodbovroku15dnipodo-
končnostiupravneodločbe.

Občina Videm

 Ob-3269/22
Napodlagi 10. členaZakonaovrtcih (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–ZUUJFOin55/17)in7.členaOd-
loka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšol-
skevzgojeinvarstvavObčiniBraslovče(UradnilistRS,
št.60/16in55/19;vnadaljnjembesedilu:Odlok)objavlja
ObčinaBraslovče,Braslovče22,3314Braslovče

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 Bra-
slovčealikoncedent).

2. Predmet koncesije: predmet razpisa je podelitev 
koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce, v 
ObčiniBraslovčevobsegu1oddelekpredšolskihotrok.

3. Območje izvajanja koncesije: koncesija, ki je 
predmettegarazpisa,sepodeljujezaobmočjeObčine
Braslovče.

4.Pogoji za opravljanje dejavnosti
Javno službo na področju programa predšolske

vzgoje in varstva lahko izvaja le ponudnik, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

–ponudnikmorabitiregistriranzaopravljanjepred-
šolskevzgojeinvarstva;

– ponudnik ima z vpisom v razvid dovoljenje za
opravljanjedejavnosti;

–ponudnikimapozitivnomnenjeStrokovnegasve-
taRSzasplošnoizobraževanjeoustreznostiprograma;

–ponudnikimanaobmočjuObčineBraslovčeza-
gotovljeneprostoreinopremovskladuspredpisi;

–ponudnikimazagotovljenestrokovnousposoblje-
nedelavcevskladuspredpisi;

–ponudnikomogočavključitevvprogrampredšol-
skevzgojeinvarstvatudiotrokesposebnimipotrebami;

–ponudnikboizvajaldnevniprogram;
–ponudnikbodejavnostizvajalpoceni,kijedolo-

čenassklepomocenahprogramovpredšolskevzgoje
vVIZOŠBraslovčeOEVrtecBraslovče,kijihpotrjuje
ObčinskisvetObčineBraslovčein

– ponudnik izpolnjuje ostale pogoje, določene v
zakonu,kiurejavzgojoinizobraževanje,inzakonu,ki
ureja vrtce ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.

5.Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko 
razmerjesesklepazadoločenčas,insicerzaobdobje
5 let, štetooddnevazačetkaopravljanjakoncesije, z
možnostjopodaljšanjananačininpodpogoji,kijihdo-
ločajopredpisi.

6.Naslov, rok, način predložitve ponudbe in odpi-
ranje ponudb

Ponudbemorajo prispeti na naslov: Občina Bra-
slovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, najkasneje do
24.10.2022do10.ure.

Zapravočasnooddanoponudboseštejeponudba,
ki prispe po pošti na naslov koncedenta ali je oddana 
osebnovsprejemnipisarniObčineBraslovče,Braslov-
če22,3314Braslovče,najkasnejedo24.10.2022do
10.ure.Popoštiposlanaponudba(negledenavrsto
pošiljke)morapravtakoprispetinanaslovkoncedenta
najkasnejedo24.10.2022do10.ure.

Odpiranje in pregled prispelih ponudb bo dne 
24.10.2022ob12.uriopravilastrokovnakomisija,kijo
ssklepomimenuježupanObčineBraslovče(vnadalj-
njembesedilu:strokovnakomisija).Odpiranjeponudb
ne bo javno.

7.Merila za izbor koncesionarja
Pri izboru koncesionarja bo koncedent upošteval

naslednja merila:
1.Merilo–lokacijavrtca:

Lokacija vrtca: Točke:
vrtecvnajvečjemšolskemokolišu 20točk

vrteczunajnajvečjegašolskegaokoliša 10točk

2.Merilo–zagotovljeniprostorskipogoji:

Zagotovljeni prostorski pogoji: Točke:
DA 20točk
NE 0točk

3.Merilo–rokpričetkaizvajanjajavneslužbe:

Rokpričetkaizvajanjajavneslužbe: Točke:
takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe 15točk

en mesec po sklenitvi koncesijske 
pogodbe 10točk

dva meseca po sklenitvi koncesijske 
pogodbe 5točk

4.Merilo–koncesionaržeopravljadejavnostpred-
šolskevzgojenaobmočjudrugeobčine:

Koncesionaržeopravljadejavnost
predšolskevzgojenaobmočjudruge

občine:
Točke:

DA 10točk
NE 0točk
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5.Merilo–nadstandardniprogram:

Nadstandardni program: Točke:
DA 20točk
NE 0točk

Izbere se ponudnik, ki na podlagi navedenih meril 
doseženajvečjeskupnoštevilotočk.Vprimeru,dadva
alivečponudnikovdosežetaenakonajvečještevilotočk,
imaprednostpriizborutistiponudnik,kijedosegelvečje
številotočkpri1.merilu–lokacijavrtca.

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 po-
goje, izbrala tistega, ki se bo na osnovi meril izkazal kot 
najprimernejši.V roku30dnipoodpiranjuponudbbo
strokovnakomisijapripravilaporočiloingabopredložila
občinskiupraviObčineBraslovče.

Odločboo izborukoncesionarja za izvajanjepro-
gramapredšolskevzgojeinvarstvaizdaobčinskaupra-
vaObčineBraslovče.Zoperodločbojedovoljenapritož-
bavroku15dnioddatumaprejema.Opritožbiodloča
županObčineBraslovče.

Najkasnejevroku30dnioddokončnostiodločbe
koncedent in izbrani koncesionar skleneta pogodbo o 
koncesiji.

9. Način dostopa do razpisne dokumentacije: v 
skladu z določili Odloka se razpis objavi v Uradnem
listuRepublikeSlovenijeinnaspletnistraniObčineBra-
slovče(www.braslovce.si).Razpisnadokumentacija,ki
je priloga tega razpisa, je v elektronski obliki dostopna 
naspletnistraniObčineBraslovče(www.braslovce.si),
vfizičnioblikipavsprejemnipisarniObčineBraslovče.

Občina Braslovče

http://www.braslovce.si
http://www.braslovce.si
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Javne dražbe

Št.450-2/2022-DI Ob-3285/22
ZavodzazdravstvenozavarovanjeSlovenije,Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana sporoča, da bo
napodlagi50. in77.členaZakonaostvarnempre-
moženjudržave insamoupravnih lokalnihskupnosti
(UradnilistRS,št.11/18)in13.do15.členaUredbe
ostvarnempremoženjudržave in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v torek,
8.11.2022,izvedel

javno dražbo 
rabljene pisarniške opreme

Celotnarazpisnadokumentacijainvsepodrobnejše
informacijegledejavnedražbesoobjavljenenaspletni
straniZZZS,podrubriko»Noviceinjavnedražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Razpisi delovnih mest

Kandidati/-kenajprijavopošljejov10dnehpoobja-
virazpisananaslov:GozdarskiinštitutSlovenije,Večna
pot2,1000Ljubljana,spripisom:»Prijavanarazpis«.

Kandidati/-kesolahkopovabljeni/-enapredstavitev
svojevizijedelainrazvojaGozdarskegainštitutaSlovenije.

Vsepotrebnedokumentelahkokandidati/-keprej-
mejovupraviGozdarskegainštitutaSlovenije.

Vseprijavljenekandidate/-kebomooizboruobve-
stili v 30 dneh po objavi razpisa.

Gozdarski inštitut Slovenije

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. členaStatuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta
zavodaBolnišniceSežanazdne5.10.2022objavlja
razpis za delovno mesto

direktor/direktorica 
Bolnišnice Sežana

Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktor-
ja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–univerzitetnastrokovnaizobrazba,
–najmanjpetletdelovnihizkušenjzustreznimior-

ganizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi,
–aktivnoznanjeslovenskegajezika,
–predložitevprogramarazvojazavoda.
Mandatdirektorja/direktoricezavodatrajaštirileta.
Direktorjazavodanapodlagijavnegarazpisaime-

nuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati/kandidatkenajpošljejopisnoprijavozdo-

kazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom 
razvojazavodavroku15dnioddnevaobjaverazpisav
zaprtikuvertinanaslov:BolnišnicaSežana,Cankarjeva
ulica4,6210Sežana,spripisom»zarazpisnokomisijo
–neodpiraj«.

Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatkebodoo
opravljeni izbiriobveščenivroku30dnioddnevaob-
jave razpisa.

Bolnišnica Sežana

 Ob-3251/22

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana,razpisujenapodlagi71.členaZakonaoznan-
stvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list 
RS,št.186/21),14.členaSklepaoustanovitvijavnega
raziskovalnegazavodaGozdarski inštitutSlovenijeter
33.,38.in39.členaStatutaGozdarskegainštitutaSlo-
venije prosto delovno mesto

direktorja
Gozdarskega inštituta Slovenije – m/ž

Kandidat/-kamoraizpolnjevatinaslednjepogoje:
–imadoktoratznanostiizgozdarstvaaliizpodročij

temeljnih dejavnosti Inštituta,
– izpolnjujepogojezavodjo temeljnega razisko-

valnega projekta po Zakonu o znanstvenoraziskovalni 
in inovacijski dejavnosti ter Pravilniku o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo razisko-
valnegaprojekta (Uradni listRS, št. 53/16 in186/21
–ZZrID),

–aktivnoobvladaslovenski inensvetovni jeziks
prednostjo znanja angleškega jezika,

–imaizkušnjepriopravljanjuzahtevnejšihvodstve-
nih nalog,

–imasposobnostizaorganiziranjeinvodenjeznan-
stvenoraziskovalnega dela,

– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni
predpisi.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo na razpisano mesto 
imenovan/-a za dobo pet let.

Kandidat/-kamoraprijavipriložitinaslednjadokazila
oziroma dokumentacijo, in sicer:

–dokaziloozahtevaniizobrazbi,
–dokazilaoizpolnjevanjupogojevzavodjotemelj-

nega raziskovalnega projekta,
– življenjepis z navedbo delovnih in vodstvenih

izkušenj,
–bibliografijo,
–vizijodelaterrazvojaGozdarskegainštitutaSlo-

venije za pet let.
Prednostimajokandidati/-ke,kiimajonajmanj5let

delovnih izkušenj.
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Druge objave

EvropskeunijealiUradazafinančnimehanizem,Evrop-
skegazdruženjazaprostotrgovino–EFTA(Uradnilist
RS,št.31/21zdne5.3.2021),Javnempozivuzaleto
2020zasofinanciranjeprojektovnevladnihorganizacij
izbranihnarazpisihsofinanciranihizproračunaEvrop-
skeunijealiUradazafinančnimehanizem,Evropskega
združenja za prosto trgovino –EFTA (Uradni list RS,
št.97/20zdne10.7.2020)aliJavnempozivuzaleto
2019zasofinanciranjeprojektovnevladnihorganizacij
izbranihnarazpisihsofinanciranihizproračunaEvrop-
skeunijealiUradazafinančnimehanizem,Evropskega
združenja za prosto trgovino –EFTA (Uradni list RS,
št.26/19zdne26.4.2019).

3. Namen javnega poziva: ministrstvo se zaveda 
pomembnostidelovanjainvključevanjaNVOvprogra-
me,kizadevajoširšievropskiprostor.Sfinančnimpri-
spevkomzaprojekteNVO,odobrenihsstranirazličnih
EUprogramovalisstraniUradazafinančnimehanizem,
boministrstvospodbudilovključevanjenevladnihorgani-
zacij v mednarodni prostor, partnersko sodelovanje ne-
vladnih 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 nevladnaorganizacija podoločbah2. člena

Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št.21/18,vnadaljnjembesedilu:ZNOrg)(dokazilo:Pri-
logašt.2:Kopijaustanovnegaaktaalidrugegatemelj-
nega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prija-
viteljjasnooznačiizpolnjevanjedoločilprvegaodstavka
2.členaZNOrg));

2. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, 
ki je bil izbran na javnem razpisu:

–vokviruEUprogramovneposrednegaupravlja-
nja,

–vokviruEUprogramovposrednegaupravljanja,
kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje part-
nerjeviznajmanjdvehdržav,

– v okviru EU programov deljenega upravljanja,
kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje part-
nerjeviznajmanjdvehdržav,

–vokviruprogramov/javnih razpisovEvropskega
parlamenta,

– v okviru programovUrada za finančnimehani-
zem, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelova-
njepartnerjeviznajmanjdvehdržav(dokazilo:Priloga
št.3:Kopijapogodbepodpisanespogodbenoinstitucijo
alikopijapartnerskegasporazuma,čeNVOnivodilna
organizacija in nastopa v partnerski vlogi, Obrazec št. 1 
–Spletninaslovjavnegarazpisa/programa/dokumenta);

3. je bil projekt, za katerega se zaproša finančni
prispevek, izbran v okviruEUprogramaali programa
Urada za finančni mehanizem, ki določa odstotek fi-
nančnega prispevka v programu, javnem razpisu ali
pogodbiprijaviteljaprojekta(dokazilo:Prilogašt.3:Ko-
pija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo, kopija 
partnerskegasporazuma,čeNVOnivodilnaorganiza-
cijainnastopavpartnerskivlogi,Obrazecšt.1–Spletni
naslovjavnegarazpisa/programa/dokumenta);

4.seprojekt,zakateregasezaprošafinančnipri-
spevek, izvaja na dan oddaje prijave na javni poziv in se 
zaključinajkasnejedo31.12.2028 (dokazilo:Priloga

Št.093-30/2022 Ob-3277/22
Na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617,13/18 in195/20–odl.US),5. členaZa-
konaoizvrševanjuproračunovRepublikeSlovenijeza
leti2022 in2023(Uradni listRS,št.187/21in206/21 
–ZDUPŠOP),ProračunaRepublikeSlovenije za leto
2022(UradnilistRS,št. 174/20),219.členaPravilnikao
postopkihzaizvrševanjeproračunaRepublikeSlovenije
(Uradni listRS,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)RepublikaSlovenija,Ministrstvozajavno
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, Tr-
žaškacesta21,1000Ljubljana(vnadaljnjembesedilu:
ministrstvo).

2. Predmet javnega poziva
Predmetjavnegapozivajesofinanciranjelastnega

finančnegaprispevkazaprojektenevladnihorganizacij
(vnadaljnjembesedilu:NVO),kiseizvajajonadanod-
dajeprijavenatajavnipoziv,sezaključijonajkasnejedo
31.12.2028,sobiliizbraninajavnemrazpisuin:

– se sofinancirajo iz proračuna EU v okviru pro-
gramov neposrednega upravljanja (tj. razpisujejo jih 
službe in izvajalske agencije Evropske komisije) kot
npr.UstvarjalnaEvropa,LIFE,ObzorjeEvropa(Horizon
Europe);

–sesofinancirajoizproračunaEUvokviruprogra-
mov posrednega upravljanja (razpisujejo jih partnerske 
države,mednarodneorganizacije,agencijeipd.),kadar
javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev 
iznajmanjdvehdržav(npr.programiEvropskegaterito-
rialnegasodelovanja–InterregD);

–sesofinancirajoizproračunaEUvokviruprogra-
movdeljenegaupravljanja(Evropskakomisijainnacio-
nalniorganivdržavahčlanicahipd.),kadarjavnirazpis
predpisuje obvezno sodelovanje partnerjev iz najmanj 
dveh držav (npr. programi Evropskega teritorialnega
sodelovanja–InterregA);

–sesofinancirajoizproračunaEUvokviruprogra-
mov/javnihrazpisovEvropskegaparlamenta;

–sesofinancirajosstraniUradazafinančnimeha-
nizem,Evropskegazdruženjazaprostotrgovino–EFTA
(vnadaljnjembesedilu:Uradzafinančnimehanizem),
kotnpr.:programiEGPinNorveškiskladzaregionalno
sodelovanje, EGP in Norveški sklad za zaposlovanje
mladih,Globalniskladzadostojnodelointristranskidi-
alog, kadar javni razpis predpisuje obvezno sodelovanje 
partnerjeviznajmanjdvehdržav.

Ministrstvonebododatnosofinanciralofinančnega
prispevka za projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu 
zaleto2021zasofinanciranjeprojektovnevladnihorga-
nizacijizbranihnarazpisihsofinanciranihizproračuna

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3086
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št.3:Kopijapogodbepodpisanespogodbenoinstitucijo
alikopijapartnerskegasporazuma,čeNVOnivodilna
organizacijainnastopavpartnerskivlogi);

5.daprojekt,zakateregasezaprošafinančnipri-
spevek, ni bil izbran na Javnem pozivu za leto 2021 za 
sofinanciranjeprojektovnevladnihorganizacij izbranih
narazpisihsofinanciranihizproračunaEvropskeunije
aliUradazafinančnimehanizem,Evropskegazdruže-
njazaprostotrgovino–EFTA(UradnilistRS,št.31/21
zdne5.3.2021),Javnempozivuzaleto2020zasofi-
nanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na 
razpisihsofinanciranih izproračunaEvropskeunijeali
Uradazafinančnimehanizem,Evropskegazdruženja
zaprostotrgovino–EFTA(Uradni listRS,št.97/20z
dne10.7.2020)aliJavnempozivuzaleto2019zaso-
financiranjeprojektovnevladnihorganizacijizbranihna
razpisihsofinanciranih izproračunaEvropskeunijeali
Uradazafinančnimehanizem,Evropskegazdruženjaza
prostotrgovino–EFTA(UradnilistRS,št.26/19zdne
26.4.2019),(dokazilo:ministrstvopreveriizpolnjevanje
pogojevvlastnihbazah);

6.danivstečajnempostopku,postopkupreneha-
nja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku 
likvidacije (dokazilo: ministrstvo preveri izpolnjevanje 
pogojevvbaziAJPES);

7.dazaprošenavišinafinančnegaprispevka,ki je
predmetsofinanciranjapotemjavnempozivu,vključno
zžeodobrenimijavnimisredstvizasofinanciranjelastne
udeležbe, ne presega s pogodbo ali partnerskim spo-
razumom predvidene 80 % višine lastnega finančnega
prispevkaoziroma100.000,00EUR(dokazila:Obrazec
št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev javnegapoziva inPrilogašt.6:Kopijepogodb
o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih
institucij);

8.dazafinančniprispevek,kijepredmetsofinan-
ciranja po tem javnem pozivu, ni pridobil sredstev iz 
drugihjavnihvirov(prepoveddvojnegasofinanciranja),
(dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjeva-
njuinsprejemanjupogojevjavnegapoziva).

Vprimeru,daseneizpolnjevanjepogojevugotovipo
podpisupogodbeosofinanciranju,boministrstvoodstopilo
odtepogodbe,pričemerboupravičenecdolžanvrnitiže
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

5.Financiranje
5.1 Razpoložljiva sredstva javnega poziva in ob-

dobje porabe sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

zaizvedbojavnegapoziva,je4.000.000,00EUR.Pra-
vice porabe sona razpolagonaproračunski postavki
PP180151–SkladzaNVO.

Obdobjerazpoložljivostisredstevzajavnipozivob-
segaproračunskaleta2022,2023in2024oziromado
porabe sredstev.

Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo iz-
plačaloskladnosplačilnimiroki,kotjihdoločaveljavni
zakon o izvrševanju proračunov RS ob upoštevanju
razpoložljivihproračunskihsredstev.

V primeru, da skupna vsota zaprošenih sredstev
ne bo dosegla višine razpisanih sredstev v tem javnem 
pozivu, ostanejo sredstva nerazporejena.

5.2Višinazaprošenihsredstevoziromanačindo-
deljevanja sredstev

Zaprošenavišinafinančnegaprispevka,kijepred-
met sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z
žeodobrenimijavnimisredstvizasofinanciranjelastne
udeležbe, ne presega s pogodbo EU ali partnerskim
sporazumompredvidene80 %višinelastnegafinančne-
gaprispevkaoziromanajveč100.000,00EUR.

Prijaviteljembodododeljenasredstvazasofinanci-
ranjelastneudeležbeEUprojektaaliprojektaUradaza
finančnimehanizem,Evropskegazdruženjazaprosto
trgovino–EFTA,venkratnemznesku.

6.Postopek izbora
Vpostopkuizboraprijavbostrokovnakomisijaza

izvedbopostopkaJavnegapozivazasofinanciranjepro-
jektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofi-
nanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za
finančnimehanizem,Evropskegazdruženjazaprosto
trgovino–EFTAzaobdobje2022–2024(vnadaljnjem
besedilu:strokovnakomisija),kijojezodločboimeno-
valpredstojnikministrstva,preverilaformalnopopolnost
prijav in izpolnjevanje pogojev prijaviteljev na javni poziv.

6.1Rokiinnačinoddajeprijavenajavnipoziv
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma 

najkasnejedo30.9.2024.
Rokizapredložitevprijav:

Rokoddajeprijave 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 po-
sameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v 
UradnemlistuRSobjavljenoposebnoobvestilooporabi
sredstev oziroma zaprtju javnega povabila.

Prijavamora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
in mora vsebovati vse prijavne obrazce in priloge, ki so 
določenivbesedilujavnegapozivapodtočko10.2a.)
in10.2c.).Polegtiskaneprijavejepotrebnonae-nosil-
cupodatkov (npr.USBključku)posredovatinaslednje
obrazce in priloge:

–Obrazecšt.1:Prijavniobrazec
–Obrazecšt.2:Povzetekvsebineprojekta
–Prilogašt.5:Finančninačrtprojekta(levkolikor

ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo ali del 
partnerskegasporazuma).

Prijaviteljimorajoprijavona javnipozivposlatipo
pošti nanaslov:Ministrstvo za javnoupravo,Tržaška
cesta21,1000Ljubljanaalipredložitiosebnovglavni
pisarninanaslovu:Ministrstvozajavnoupravo,Tržaška
cesta21(Glavnapisarna,5.nadstropje),1000Ljublja-
na,vsakdelovnidanmed9.in15.uro,dodneva,dolo-
čenegakotvsakokratnirokzaoddajoprijav.

Prijavojetrebaposlatialipredložitivzaprtiovojnici,
kimorabitioznačenaspolnimnazivominnaslovompri-
javiteljatervidnooznako:»Neodpiraj–Prijavanajavni
poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
izbranihnarazpisihsofinanciranihizproračunaevropske
unijealiuradazafinančnimehanizem,Evropskegazdru-
ženjazaprostotrgovino–EFTAzaobdobje2022–2024«.

Zaoznačevanjeprijavenaovojniciseuporabiobra-
zeczaoznačboprijave(Obrazecšt.4:Označbaprija-
ve).Čenebouporabljenobrazeczaoznačboprijave,
moraovojnicavključevativseelemente,kisonavedeni
na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo ne-
pravilnooznačene,senebodoobravnavaleinbodos
sklepompredstojnikaministrstvazavrženeterneodprte
vrnjene pošiljatelju.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s 
pogoji javnega poziva.
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Kotpravočasnebodoupoštevaneprijave,kibodo
donavedenihrokovosebnooddanevčasuuradnihur
vvložiščeministrstva,oziromadonavedenihrokovpri-
poročenooddanenapošti.Upoštevalsebodatumraz-
videnizpoštnegažiga,odtisnjeneganaovojnici,kine
smebitikasnejšiodposameznegarokazapredložitev
prijavtj.vključnodo23.59nadanposameznegaroka
oddaje.Vprimeru,daizovojniceneborazvidendatum
napoštnemžigu invprimeruneposrednepredložitve
prijavena sedežuministrstva, veljadatum, vpisanna
potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, ki prav tako ne 
smebitikasnejšiodrokazapredložitevprijav.

Prijave, oddane po poteku posameznega roka,
bodoodprtenanaslednjemodpiranjuprijav.Vkolikor
naslednji rok za oddajo prijav ni predviden ali v primeru 
porabe sredstev, se take prijave s sklepom predstoj-
nikaministrstvazavržekotprepozne inneodprtevrne
pošiljatelju.

Na napačen naslov prispele prijave se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva 
zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bodossklepompredstojnikaministrstvazavrženetiste
prijave,kibodooddanenanapačennačin.

6.2Odpiranjeprijav
Odpiranje prijav bo izvedeno v osmih dneh od izte-

kaposameznegarokazaoddajoprijavvprostorihMini-
strstvazajavnoupravo,Tržaškacesta21,1000Ljublja-
nainbopravilomajavno.Potencialniprijaviteljibodoo
datumuinlokacijiodpiranjaprijavobveščeninaspletni
strani ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-obja-
ve/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-pro-
jektov-nvo/.

Strokovnakomisijaselahkoodloči,dazaradivla-
dnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem epidemije
COVID-19 ali zaradi prevelikega števila prijav, odpiranje 
nebo javno.O tej odločitvi seprijavitelje obvesti dva
delovna dneva pred vsakokratnim datumom predvide-
nega javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani 
ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-
poziv- za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpolnje-
neinpravilnooznačeneovojnice,kivsebujejoprijavo,
insicerpovrstnemredu,vkateremsobilepredložene.

Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-
polnostprijavgledenatoalisobilipredloženivsizahte-
vani obrazci in priloge.

6.3Popolnostprijavindopolnjevanje
Zaformalnonepopolnoseštejeprijava,kinevse-

buje 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).

Čeprijavitelj posluje z žigom,moraoriginalno ži-
gosatiobrazce inpriloge.Vkolikorznjimneposluje,
namesta,določenazažig,navede:»Neposlujemoz
žigom«.Prav tako jeobvezenoriginalnipodpisodgo-
vornihosebpovsod,kjer je topredvideno.Vnasprot-
nem primeru bo prijava nepopolna in se bo prijavitelja 
pozvalo k dopolnitvi.

Vprimeruformalnonepopolneprijavebostrokov-
nakomisijavosmihdnehodzaključkaposameznega
odpiranjaprijav,prijaviteljapozvalakdopolnitvi.Poziv
za dopolnitev bo posredovan s priporočeno pošto na
naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elek-
tronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. 
Odprijaviteljasepričakuje,dabovtemčasudostopen
za dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev.

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
kandidiranjenajavnipoziv,določenihvjavnempozivu.
Ministrstvosipridržujepravico,daodprijaviteljevzah-
tevadodatnapojasnila, dokazilaoziromaobrazložitve
gledeizpolnjevanjapogojev.Četanebodoposredova-
navrokuinnanačin,določenemvpozivu,bostrokovna
komisija prijave takih prijaviteljev zavrnila.

Vprimerudaprijaviteljneboizpolnjevalvsehpo-
gojev,določenihvjavnempozivu,boprijavazavrnjena.

Zasofinanciranjebodoizbranivsiprojekti,kibodo
zadostili vsem pogojem javnega poziva, do porabe sred-
stev. V kolikor bi bila s predloženo prijavo, ki zado-
stivsempogojemjavnegarazpisa,preseženaskupna
razpoložljivasredstva javnegapoziva,seprijaviteljuv
sofinanciranje ponudi zgolj preostanek razpoložljivih
sredstev javnega poziva.

7.Obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega po-
ziva in varovanje podatkov ter poslovnih skrivnosti

O dodelitvi sredstev po tem javnem pozivu bo, na 
predlogstrokovnekomisije,ssklepomodločilpredstoj-
nik ministrstva.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav.
Rezultatipozivapredstavljajoinformacijejavnegazna-
čajainbodoobjavljeninaspletnihstranehministrstva:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-le-
to-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.

Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo po-
godboosofinanciranju(Prilogašt. 1:Vzorecpogodbe
osofinanciranju).

Vprimeru,daseprijaviteljvosmihdneh,odpreje-
mapozivazapodpispogodbeosofinanciranjuprojekta,
ne odzove, se šteje, da je prijavo za pridobitev sredstev 
umaknil, sredstva pa se lahko ponudijo naslednje pri-
speli prijavi. V primeru premajhnega števila prijav, ki
izpolnjujejo pogoje, ostanejo sredstva nerazporejena.

Varovanjeosebnihpodatkovinposlovnihskrivnosti
bo zagotovljeno v skladu z veljavnimi predpisi.

8.Pravno varstvo
Zopersklepministrstvaoprijavizadodelitevsofi-

nanciranjajedopustenupravnispor.Tožbasevložipri
UpravnemsodiščuRepublikeSlovenije,Fajfarjevauli-
ca33,1000Ljubljana,vroku30dnioddnevavročitve
sklepa,insicerneposrednopisnonasodiščualipase
mupošljepopošti.Štejese,da jebila tožbavložena
prisodiščutistidan,kojebilapriporočenooddanana
pošto.Tožbasevloživtolikihizvodih,kolikorjestrankv
postopku.Tožbijepotrebnopriložitisklep,kiseizpodbi-
ja, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožbanezadržiizvršitvesklepao(ne)izboru,zoper
kateregajevložena,oziromanezadržipodpisapogodbe
osofinanciranjuzizbranimiprijavitelji.

9. Pogoji za spremembo dokumentacije za javni 
poziv: ministrstvo si pridržuje pravico, da javni poziv
kadarkoli spremeni, kar stori z objavo v Uradnem li-
stuRS.Vsakatakaspremembaoziromadopolnitevbo
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 infor-
macije

Dokumentacijojavnegapozivalahkozainteresirani
prijaviteljivrazpisnemrokupridobijonaspletnistraniMi-
nistrstva za javno upravo: https://www.gov.si/zbirke/jav-
ne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinancira-
nje-projektov-nvo/.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
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Dodatneinformacijeojavnempozivuzainteresirani
prijaviteljilahkodobijoizključnopoelektronskipoština
naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »Javni poziv za so-
financiranjeprojektovnevladnihorganizacijizbranihna
razpisihsofinanciranih izproračunaEvropskeunijeali
Uradazafinančnimehanizem,Evropskegazdruženja
zaprostotrgovino–EFTAzaobdobje2022–2024«(za
LudvikŠtritof).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zve-
zi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-le-
to-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/.

Vprašanja je možno posredovati do vključno pet
delovnihdnipredposameznimrokomodpiranja.Vkoli-
kor 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 posa-
meznem dokumentu izpolniti, kjer je to navedeno, tudi 
originalno podpisati in žigosati. Obrazci in priloge so
sestavnidelprijaveprijaviteljainjihjepotrebnopriložiti
k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom 
prijavnih obrazcev in prilog.

Priloge,kinisodeljavnegapoziva,pridobioziroma
pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni 
delprijavenajavnipoziv.Vsazahtevanadokumentacija
morabitispetaalivloženavmapozvidnooznačenimi
prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spo-
dnjim seznamom.

10.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
a)Prijavniobrazci
Javnemupozivusopriloženiobrazci,kimorajobiti

izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu 
in so sestavni del prijave:

–Obrazecšt. 1:Prijavniobrazec
–Obrazecšt. 2:Povzetekvsebineprojekta
–Obrazecšt. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju pogojev javnega poziva
–Obrazecšt. 4:Označbaprijave
b)Priloga,kijedeljavnegapoziva
–Prilogašt. 1:Vzorecpogodbeosofinanciranju(ni

potrebnopriložitikprijavi)
c)Priloge,kinisoobjavljenevjavnempozivuinjih

morajoprijaviteljipriložitisami
–Prilogašt. 2:Kopijaustanovnegaaktaalidrugega

temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami 
(prijaviteljjasnooznačiizpolnjevanjedoločilprvegaod-
stavka 2.členaZNOrg).

– Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s po-
godbeno institucijo ali kopija partnerskega sporazuma 
(čeNVOnivodilnaorganizacijainnastopavpartnerski
vlogi),izkateregajerazvidendelež,kigamoraprijavitelj
sofinancirati.

–Prilogašt. 4:Kopijavsebinskeganačrtaprojekta(le
v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo 
alidelpartnerskegasporazuma),(lahkolenae-nosilcu).

–Prilogašt. 5:Kopijafinančneganačrtaprojekta
(le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno 
institucijo, ali del partnerskega sporazuma), (lahko le
na e-nosilcu).

–Prilogašt. 6:Kopijepogodbosofinanciranjulast-
neudeležbesstranidrugihjavnihinstitucij.

Ministrstvo za javno upravo

Št.85-330/2022 Ob-3258/22
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, Koper, na

podlagi 51. členaZakonao stvarnempremoženjudr-

žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS,št.11/18inspremembe,ZSPDSLS-1)in16.člena
Uredbeostvarnempremoženjudržaveinsamoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, Uredba)
objavlja

3. javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem

I.Predmetoddaje
Predmetoddajezjavnimzbiranjemponudbjepo-

slovni prostor s teraso, v stavbi članice Univerze na
Primorskem,Fakulteteza turističneštudije–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
99,87m2 z odprto teraso pred poslovnim prostorom v 
izmeri228,52m2.

Poslovniprostorjedelnoopremljenzaopravljanje
gostinskedejavnostizosnovnoopremo.Poslovnipro-
storbooddanponačeluvideno–najeto,zatomorebitne
reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane. 
Najnižja ponudbena izhodiščna cena – najemnina za
poslovniprostorznaša459,20EUR/mesec.

Postopek oddaje 3. javnega zbiranja ponudb je
urejenskladnos64.členomZSPDSLS-1vpovezavis
53.členomZSPDSLS-1,kidoloča,dače jepostopek
prodaje neuspešen, se lahko v obdobju do izteka veljav-
nosticenitveizvedeponovnipostopekjavnedražbeali
javnega zbiranja ponudb, v katerem se izklicna vrednost 
aliizhodiščnavrednostznižazanajveč30odstotkovod
ocenjenevrednosti.Kerjebilo2.javnozbiranjeponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem neuspešno in, 
ker je na podlagi cenitvenega poročila pooblaščene-
ga cenilca Vojka Ludviga iz Izole mesečna najemni-
na oddaje nepremičnine ocenjena na 656,00 eurov,
je izhodiščna cena v tem postopku določena v višini
459,20eurov/mesec.

II.Pogojiprijave
Narazpisselahkoprijavijopravneinfizičneosebe

–samostojnipodjetniki,kisoregistriranezaopravljanje
gostinske dejavnosti.

Prijavamoravsebovatinaslednjepodatke,dokazila
in priloge:

1. izpolnjen prijavni obrazec z jasnim opisom po-
nudbe in vsemi prilogami:

–Priloga1: izjavaosprejemanju insoglašanjuz
razpisnimipogoji terresničnostjoposredovanihpodat-
kov,

–Priloga2:opisponudbehraneinpijačeterstro-
kovnoststrežnegaosebja,

–Priloga 3: informativni cenik hrane in pijače za
študente in zaposlene,

– Priloga 4: parafiran osnutek najemne pogodbe
sčimerponudnik izkazuje,da jeseznanjenzvsebino
pogodbe,

2. dokazila glede registracije za opravljanje gostin-
ske dejavnosti:

–zapravneosebe:odločboovpisuvregisterozi-
romaizpisekizsodnegaregistra,kinistarejšiod8dni
glede na dan oddaje ponudbe,

–zasamostojnepodjetnike:obrtnodovoljenjeoziro-
mapriglasitvenilistoziromaizpisizevidenceAJPES-a,

3. potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
oplačanihdavkihinprispevkih,kinistarejšeod8dni
glede na dan oddaje ponudbe,

4.dokazilaozagotovljenihfinančnihsredstvih:ban-
čnopotrdiloosolventnosti,kidokazuje,daponudnikv
zadnjih12mesecihniimelblokiranihračunov,kinista-

mailto:gp.mju@gov.si
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-leto-2022-24-za-sofinanciranje-projektov-nvo/
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rejše od 30 dni glede na dan oddaje ponudbe (v kolikor 
imaponudnikvečračunov,jepotrebnodostavitipotrdilo
zavseračune),

5.dokaziloovplačanivarščinivvišinidveh izho-
diščnihmesečnihnajemninna transakcijski računUP
FTŠTuristice,TRRSI56011006000005649priUJP
Koper,spripisom»Varščinazaposlovniprostor«.

III.Pogojinajema
Najemninazaposlovniprostorbodoločenanapod-

lagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran 
v tempostopku javnega zbiranja ponudb. V skladu z
2.točko44.členaZakonaodavkunadodanovrednost
(UradnilistRS,št.13/11–UPB3inspremembe)seza
najemposlovnihprostorovneobračunavaDDV.Plačilo
najemninevdoločenemrokujebistvenasestavinana-
jemne pogodbe.

Najemnina se bo letno usklajevala z indeksom rasti 
cenživljenjskihpotrebščinvRepublikiSloveniji,vkolikor
setapovečazavečkot4 %naletniravni.Najemnina
in druge pogodbene finančne obveznosti zapadejo v
plačilov8dnehpoizstavitviračuna.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja 
ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse 
davčnedajatve.Vsiobratovalnistroški(porabaelektrič-
ne energije, poraba vode, stroški interneta, odvoz smeti, 
stroškičiščenjainrednegavzdrževanja,stroškizavaro-
vanjaindrugistroškipovezanisposlovnimprostorom)

so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa 
najemnik in so vezane na poslovni prostor morajo biti 
vinkuliranevkoristUPFTŠTuristice.

Najemnikmoranalastnestroškerednovzdrževati
najete poslovne prostore. Pred vsakim posegom, ki
presega redna vzdrževalnadela,morapridobiti pisno
soglasjenajemodajalca.Najemnikniupravičendopo-
vrnitvevlaganjvposlovniprostorinopremo,razenčeto
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.

Obratovalničasposlovnegaprostorabomoralbiti
znotrajdelovnegačasaUPFTŠTuristice,odponedeljka
dopetkamed7.30innajmanjdo17.ure,vsobotoinne-
deljopapravilomamed8.in13.uro.Najemnikbolahko
ssoglasjemobratovalvdrugačnihdnevnih terminihv
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,insicerzadoločenčas1letazmožnostjopo-
daljšanja. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemnik jedolžanpričetizopravljanjemdejavnostiv
roku 30 dni od sklenitve najemne pogodbe oziroma po 
dogovoru.

IV.Merilazaocenitevponudb
Komisijaboprispeleponudbeocenilaposledečihkriterijih:

Področje Ocenjevanje Točke
Obseg in kakovost 
podane ponudbe 
(do20točk)

Ponudnikbovsvojiponudbinudildnevno
vsaj3različnehladnejedioziroma
prigrizke

20točk

Višinaponujenemesečne
najemnine 
(do50točk)

Iz ponudbe je razvidna višina ponujene 
mesečnenajemnine,kijeenakaalivišja
odizhodiščnevrednosti

Ponudnik,kiponudinajvišjonajemnino
zaposlovniprostorprejme50točk,ostali
ponudnikiprejmejosorazmernonižje
številotočk(gledenato,zakoliko %jebila
ponudbaposameznegaponudnikanižja
odnajvišjeponujene)

Referenceponudnika
(do30točk)

Iz ponudbe je razvidno, da je ponudnik 
vpreteklostižeizvajal(upravljal,vodil)
finančnouspešnoprehrambenogostinsko
dejavnost

Dobaizvajanja(upravljanja,vodenja)
gostinske dejavnosti:
–do5let(10točk)
–od6do10let(20točk)
–nad10let(30točk)

Skupnojemogočedosečinajveč100točk.Poslovni
prostorseoddaponudnikuznajvečjimštevilomzbranih
točk. Če bosta dva ponudnika prejela enako število
točk,boizbranponudnik,kiboponudilvišjomesečno
najemninozaposlovniprostor.Vprimeru,dadvaaliveč
ponudnikovdosežeenakoštevilotočkinponuditaenako
visoko najemnino, bo komisija izvedla dodatna pogaja-
nja o višini najemnine.

V.Navodilazapripravoponudbe
Prijavanarazpismorabitiizdelanavslovenskem

jeziku,izključnonaobrazcih,kisosestavnideltegaraz-
pisainmoravključevativsadokazila.

Ponudbepodizhodiščnomesečnonajemnino,ne-
popolneinnepravočasneprijave,nepravilnooznačene
prijave ter sestavljene v nasprotju z razpisnimi pogoji, ne 
bodoupoštevane.Ponudbemorajobitiveljavnenajmanj
60dnipoiztekurokazaoddajo.

Prijavnemzbiranjuponudbkotponudnikinesmejo
sodelovaticenilecinčlanikomisijeterznjimipovezane
osebe. Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo
pravnegaposla podati izjavo o nepovezanosti s člani
komisijeincenilcemvsmislukotgadoločasedmiodsta-
vek51.členaZSPDSLS-1,kikotpovezaneosebešteje:

–fizičnoosebo,kijesčlanomkomisijealicenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, 
vstranskivrstipadotretjegakolena,alikijesčlanom
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,

–fizičnoosebo,kijesčlanomkomisijealicenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

–pravnoosebo,vkapitalukatereimačlankomisije
alicenilecdeležvečjiod50odstotkovin

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0554
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–drugoosebo,skaterojegledenaznaneokolišči-
nealinakakršnemkolipravnemtemeljupovezanasčla-
nom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave 
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju 
funkciječlanakomisijealicenilca.

VI.Rokinnačinpredložitveponudb
Predlagateljimorajoponudbooddatibodisipopo-

štikotpriporočenopošiljkonajpoznejedo2.11.2022
(datum poštnega žiga) na naslov UP FTŠ Turistica,
Obala11a,6320Portorožalijodonavedenegadatuma
osebnodostavitivčasuuradnihurvtajništvoUPFTŠ
Turistice,Obala11a,Portorož.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z
oznakonasprednjistrani»Javnirazpis–neopiraj«,na
hrbtnistranipamorabitinavedentočennazivinnaslov
prijavitelja.

Ponudbebopregledalainocenilakomisijanapod-
lagipresojemeril,kisonavedenavIV.točkitegazbira-
njaponudb.Pri izbirinajugodnejšegaponudnikabodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo prispele pravočasno
in bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 
Ponudbe, ki bodo prispele po predpisanem roku (ne-
pravočasne ponudbe) ter pravočasne, vendar nepo-
polneponudbe,bokomisija izločila ino temobvestila
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.

Čeponudnikumaknevloženoponudbo,najemoda-
jaleczadržinjegovovarščino.

VII.Datumodpiranjaponudb
Javnoodpiranjeponudbseboopravilodne7.11.

2022ob9.urivsejnisobiUPFTŠTuristice(4.nadstro-
pje)nanaslovuObala11a,6320Portorož.Prispelepo-
nudbe bo obravnavala komisija, imenovana s sklepom 
dekanašt.126-033/22zdne26.9.2022.Ponudbese
bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po kate-
remsobilepredložene.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo
prisotninajavnemodpiranjuponudb,morajopredpričet-
komodpiranjaponudbkomisijiizročitipisnapooblastila
zasodelovanjenajavnemodpiranjuinjiizročitinavpo-
gledosebnidokumentsfotografijo.Ponudniki–fizične
osebe,pamorajokomisijipredpričetkomodpiranjapo-
nudbizročitinavpogledosebnidokumentsfotografijo.

Vprimeru,dasenadanodpiranjaponudb,zaradi
nepredvidljivega razloga komisija ne more sestati, se 
določinovdatumodpiranjaponudb,kiboobjavljenna
spletnistraniUPinUPFTŠTuristice,insicerpodobjavo
predmetnega javnega zbiranja ponudb.

VIII.Izidrazpisa
Ponudnikibodoo(ne-)izbirioziromanadaljevanju

postopkaobveščeninajkasnejevroku15dnioddne-

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 pogod-
ba v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa 
najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnej-
šega ponudnika. V kolikor najugodnejši ponudnik ne
sklenepogodbevdogovorjenemroku,varščinazapade
vkoristUPFTŠTuristiceinsesklenitevpogodbeponudi
naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.

Varščina izbranegaponudnika,skaterimboskle-
njena najemna pogodba, se bo upoštevala kot garancija 
za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti naje-
mnika iz najemne pogodbe. Plačana varščina se bo
izbranemuponudniku,brezobrestiporačunalaobpre-
nehanju najemne pogodbe za morebitno nastalo škodo 
na opremi in prostoru, ki niso posledica normalne rabe 
terzamorebitnoneplačanonajemninoalistroške.

IX.Drugipogojirazpisa
UPFTŠTuristicasipridržujepravicoda,neglede

na ostala določila javnega zapisa, brez kakršnih koli
posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega poo-
blastil nastopajo:

–kadarkolidoiztekarokazaprijavopopraviin/ali
dopolni predlog najemne pogodbe v razpisni dokumen-
taciji,

–neizberenobenegaodponudnikovinkadarkoli
do sklenitve najemne pogodbe ustavi postopek oddaje 
nepremičnininsklenitevpravnegaposlainponudnikom
vrnevplačanovarščino,

– z izbranim najugodnejšim ponudnikom izvede
končna pogajanja glede končne vsebine in izvedbe
najemne pogodbe, pri čemer končna vsebina naje-
mne pogodbe ne sme biti za najemnika ugodnejša od 
vsebine predloga najemne pogodbe v razpisni doku-
mentaciji,

–poprejemuponudbzizbranimiponudnikiizvede
dodatna pogajanja,

–vprimeruzavrnitvesklenitvenajemnepogodbe
s strani najugodnejšega ponudnika, zadrži vplačano
varščino in/ali sklenitev pogodbeponudi naslednjemu
najugodnejšemu ponudniku ali pa prekine postopek od-
daje poslovnega prostora v najem.

X.Razpisnadokumentacija:razpisnadokumentaci-
ja 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
interesentivčasumed8. in12.uropokličejodoc.dr.
DejanaPaliskonatel.05/617-70-21, elektronski naslov: 
info@fts.upr.si.Ogledposlovnegaprostorajemoženpo
predhodnem dogovoru.

Univerza na Primorskem

http://www.turistica.si
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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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PRIJAVNI OBRAZEC   
 
 

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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PRIJAVNI OBRAZEC   
 
 
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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PRIJAVNI OBRAZEC   
 
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:____________    _____________________________ 
 



Stran 2252 / Št. 132 / 14. 10. 2022 Uradni list RepublikeSlovenije–Razglasnidel 
 
 
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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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 
inssedežemvRavenski vasi, Ravenska vas 38, ter 
zmatičnoštevilko:2702126000,vpišespremembaza-
stopnika stranke.

KotnovazastopnicastrankesevpišeUrškaZgojz-
nik,roj.1.8.1980,državljankaRepublikeSlovenije,s
stalnimprebivališčem:RečicaobSavinji37,Rečicaob
Savinji.

Št.2153-9/2022/3(134-03) Ob-3261/22
Vregisterpolitičnihstranksevpišepolitičnastranka

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 
sestavljeniznapisaizpisanegavprilagoditvitipografske
vrste Bariol, in sicer v dvovrstičnem besedilnem izpi-
su ZA v rumeni barvi (C0M24Y94K0; R253G198B0),
VEDNOvmodribarvi(C73M17Y0K0;R35G164B222)
invdrugivrsticiKOPERvmodribarvi(C89M23Y0K0;
R0G144B211).VdrugivrsticisookoličrkeOrazpore-
jenečrte,kiponazarjajosončnežarke,vrumenibarvi
(C0M24Y94K0;R253G198B0).

KotzastopnikpolitičnestrankeListazavednoKoper
sev registerpolitičnih strankvpišePatrikGreblo, roj.
23. 5. 1972, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem:CestaI.Istrskebrigade36,Pobegi.

Matičnaštevilkapolitičnestrankeje:2705303000.
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Št.2153-12/2010/23(134-03) Ob-3270/22
V register političnih strank se pri politični stranki

Lista Toneta Smolnikarja, s kratico imena LTS in s 
sedežem vKamniku, Vegova ulica 4, ter zmatično
številko:4023897000,vpišespremembastatuta,spre-
memba imena v: Lista Mateja Slaparja, skrajšano ime 
Lista MS, sprememba znaka in sprememba zastopnika, 
ter izbriše kratica imena LTS. Znak stranke sestavlja: v 
levimodripolovicipravokotnikajezbelimičrkamisčrno
obrobosredinskonapisanoMS,nadesnipolovicinasivi
podlagipasčrnimičrkamivtrehvrstahnapisanoLISTA
MATEJA SLAPARJA. Barve: –modra 100 %Cyan, –
bela100 %White,–siva10 %Black,–črna100 %Black.

KotnovizastopnikstrankesevpišeMatejSlapar,
roj.17.9.1984,državljanRepublikeSlovenije,sstalnim
prebivališčem:Polčevapot7,Mekinje.
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Objave gospodarskih družb

 Ob-3260/22
Poslovodstvo družbe Skupina NOVUM IT, druž-

ba za računalniško programiranje, trgovino in storit-
ve,d.o.o.,ssedežemvMariboru,poslovnimnaslovom
Slovenskaulica17,2000Maribor in zmatičnoštevil-
ko 3613810000 (v nadaljevanju: SkupinaNOVUM IT,
d.o.o.) na podlagi drugega odstavka 622.e člena Za-
konaogospodarskihdružbah(UradnilistRS,št.65/09
–uradnoprečiščenobesedilo,sspremembami,vna-
daljevanju: ZGD-1) za zainteresirano javnost objavlja
obvestilovzvezispredvidenočezmejnozdružitvijo.

PoslovodstvodružbeSkupinaNOVUM IT,d.o.o. je
dne 7. 10. 2022 sodnemu registru Okrožnega sodišča
v Mariboru predložilo načrt čezmejne združitve družbe
Novum-RGIGermanyGmbH, družbe z omejeno odgo-
vornostjoponemškempravu,ssedežemvNürnberguin
poslovnim naslovom Nordostpark 51, 90411 Nürnberg,
Nemčija,vpisanevsodniregisterOkrajnegasodišča(Am-
tsgericht)Nürnbergz registrskoštevilkoHRB11969kot
prevzemnedružbeindružbeSkupinaNOVUMIT,d.o.o.,
družbezomejenoodgovornostjo,vpisanevsodnemregi-
struOkrožnegasodiščavMariborukotprevzetedružbe.

Družbistanačrtčezmejnezdružitvepodpisalidne
6.9.2022voblikinotarskegazapisašt.W2828/2022
prinotarjudr.SimonuWeilerju izMünchnavNemčiji.
Načrtčezmejnezdružitvesepredložisodnemuregistru
Okrajnegasodišča(Amtsgericht)Nürnberginsodnemu
registruOkrožnegasodiščavMariboru.Listine,oprede-
ljenevdrugemodstavku622.ečlenaZGD-1soshranje-
neprizgorajnavedenihsodiščih.

DružbenikudružbeSkupinaNOVUMIT,d.o.o.jena
sedežudružbeSkupinaNOVUM IT, d.o.o. omogočen

pregled naslednje dokumentacije iz drugega odstavka 
586. člena ZGD-1: načrta čezmejne združitve; letnih
poročilvsehdružb,kisoudeleženeprizdružitvi,zaza-
dnjatriposlovnaleta;vmesnihbilancvsehdružb,kiso
udeleženeprizdružitviinporočilaposlovodstevdružb,
kisoudeleženeprizdružitvi.Družbenikubonanjegovo
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno
dan prepis zgoraj navedenih listin.

UpnikeprevzetedružbeSkupinaNOVUMIT,d.o.o.
obveščamo, da bodo s pripojitvijo družbe Skupina
NOVUMIT,d.o.o.kdružbiNovum-RGIGermanyGmbH
postaliupnikidružbeNovum-RGIGermanyGmbH.Več
informacij o nameravani združitvi ter njenih posledi-
cah lahkoupniki pridobijo na sedežudružbeSkupina
NOVUMIT,d.o.o.Vsakemuupnikubonanjegovozah-
tevonajpoznejenaslednjidelovnidanbrezplačnodan
prepis zgoraj navedenih listin.

UpnikidružbeSkupinaNOVUMIT,d.o.o. imajov
skladus622.jčlenomZGD-1venemmesecupoobjavi
tega obvestila pravico zahtevati zavarovanje za svoje 
nezapadle,negotovealipogojneterjatve.Upnikidružbe
SkupinaNOVUMIT,d.o.o. lahkotopravicouveljavlja-
jo samo, če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne
združitveogroženaizpolnitevnjihovihterjatev.Štejese,
daje izpolnitevnjihovihterjatevogrožena,čejevsota
osnovnegakapitalainvezanihrezervdružbe,kiizideiz
čezmejnezdružitve,nižjaodvsoteosnovnegakapitala
in vezanih rezerv prevzete družbe. Pravice zahtevati
zavarovanje nimajo tisti upniki, ki imajo ob morebitnem 
stečajnempostopkupravicodoprednostnegapoplačila.

Skupina NOVUM IT, d.o.o.
Kai-Uwe Reiter, direktor
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Objave sodišč

Izvršbe

0150VL26347/2022 Os-3137/22
VizvršilnizadeviupnikaStaninvestdružbazapo-

slovanjeznepremičninamid.o.o.,Gregorčičevaulica19,
Maribor,kigazastopazak.zast.BenjaminPečnik,po
odv. Petri Švajger, Središka ulica 4, Ljubljana, zoper
dolžnikaLavdrimaDemitri,Partizanskacesta19,Mari-
bor,zaradiizterjave1.339,94EURspp,senapodlagi
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 
večstanovanjskestavbe,št.stanovanja5,vskupni iz-
meri74,84m2. Stanovanje se nahaja na parcelni številki 
1215,k.o.Maribor-Grad.

OkrajnosodiščevMariboru
dne 20. 9. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IIN826/2021 Os-2887/22
OkrožnosodiščevLjubljani je vnepravdni zade-

vizopernasprotnegaudeležencaEnisaMurić,naslov
neznan, zaradi razveljavitve zakonske zveze, ki se vodi 
podopr.št. IIN826/2021,o imenovanjuzačasneza-
stopnice, 10. avgusta 2022 sklenilo, da se nasprotnemu 
udeležencuEnisuMurićunapodlagi4.točkedrugega
odstavka82.členaZakonaopravdnempostopku(ZPP)
vzveziz42.členomZakonaonepravdnempostopku
(ZNP-1)postavizačasnazastopnicaodvetnicaMinaKr-
žišnik,CestakomandantaStaneta4a,Medvode,kjerje
prebivališčenasprotnegaudeležencaneznanoinnima
pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovana
dolžnikazastopalaoddnevapostavitvevsedotakrat,
doklernasprotniudeleženecalinjegovpooblaščenecne
nastopipredsodiščem,oziromadoklerorgan,pristojen
zasocialnezadeve,nesporočidajepostavilskrbnika
(83.členZPP).

OkrožnosodiščevLjubljani
dne10.8.2022

R42/2022-15 Os-3139/22
OkrožnosodiščevNoviGoricijepookrožnisodnici

svetniciSuzaniKontestabile,vnepravdnizadevipredla-
gateljiceTanjeBlaškoSimonič,UlicaGradnikovebriga-
de49,NovaGorica,sedaj1111S.WarnerDr.,Apt.03,
ApacheJunction,AZ85120,U.S.A.,kijozastopaRok
Prezelj,odvetnikvTolminu,zopernasprotnegaudele-
žencaMarjanaSimonič,13165WLakeHoustonPar-
kway,1012USHouston,TX77044,U.S.A. (dejansko
neznanega prebivališča), zaradi priznanja tuje sodne
odločbe,izvennaroka,dne20.9.2022sklenilo:

Nasprotnemuudeležencusepostavizačasnaza-
stopnica,odvetnicaTanjaMarušićizNoveGorice.

Začasnazastopnicaimavtempostopkuvsepravi-
ceindolžnostizakonitegazastopnikaintovsedotakrat,
doklernasprotniudeleženecalinjegovpooblaščenecne
nastopipredsodiščemoziromadoklerorgan,pristojen
zasocialnezadeve,nesporočisodišču,dajepostavil
skrbnika.

OkrožnosodiščevNoviGorici
dne 20. 9. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D170/2022 Os-2993/22
PriOkrajnemsodiščuvAjdovščinisevodizapuščin-

skipostopekpodne19.6.1937umrlemJanezuSlejku,
sinuAndrejainKatarine,rojenem18.6.1862,nazadnje
stanujočemnanaslovuMalovše56,Črniče,neznanega
državljanstva.

Kerseneve,ali jekajdedičev,sodiščeskladno
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)pozivavse,kimislijo,da
imajopravicododediščine,dasepriglasijonaslovne-
musodiščuvrokuenegaletaodobjavetegaoklicana
oglasnideski,naspletnistranisodiščainvUradnem
listuRS.

Po poteku tega roka bo sodišče razpisalo zapu-
ščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.

OkrajnosodiščevAjdovščini
dne26.8.2022

D90/2021 Os-3025/22
PriOkrajnemsodiščuvAjdovščinitečezapuščinski

postopekpodne31.12.1989razglašenemzamrtvega
FrancuBratini,sinuKristjana,rojenem24.4.1911,na-
zadnjestanujočemvStomažu10,Dobravlje,državljanu
RepublikeSlovenije.

Za dedovanje po zapustniku pridejo kot dediči
prvega dednega reda v poštev njegovi potomci, to je 
predvsemnjegovaotrokaFerdinandBratinainFran-
kaBratina(posodiščudostopnihpodatkihstanujoča
v krajuAnguillaraSabazia,ViaS.Stefanoneznane
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.Zatosodiščepozivavsenavedenezapust-
ničinesorodnike(kotdedičeprvegadednegareda)in
drugeosebe,kimislijo,daimajopravicododediščine
(torej tudi dediče drugega dednega reda (zapustni-
kovestaršeinnjihovepotomce)alitretjegadednega
reda(zapustnikovestarestaršeinnjihovepotomce)),
dasepriglasijonaslovnemusodiščuvrokuenegaleta
od objave tega oklica na oglasni deski in na spletni 
stranitegasodišča.

Popreteku tega rokabo sodišče nadaljevalo za-
puščinskoobravnavo inodločilonapodlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
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Sodiščejetaoklicizdalonapodlagi206.členaZa-
kona o dedovanju.

OkrajnosodiščevAjdovščini
dne 2. 9. 2022

D8/2022 Os-2995/22
OkrajnosodiščevGrosupljem,Adamičeva6,1290

Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu
Kastelic,rojen16.3.1952,davčnaštevilka18006655,
državljanRepublikeSlovenije,umrl15.12.2021,nazad-
njestanujočLjubljanskacesta30A,IvančnaGorica,za
potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim 
dedičem.

Zapustnik je bil ob smrti samski in ni zapustil po-
tomcev.Sodiščespodatkiodedičih II.dednega reda
ne razpolaga, kot tudi ne razpolaga s podatki o vseh 
morebitnihdedičihIII.dednegareda.

Stemoklicemsodiščepozivaneznanededičepo
pokojnem,kimislijo,daimajopravicododediščinena
podlagizakona,najsepriglasijosodiščuvrokuenega
leta ob objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodiščainvUradnemlistuRS.

Popretekuenega letabo sodiščeopravilo zapu-
ščinskoobravnavonapodlagipodatkov,skaterimiraz-
polaga.

OkrajnosodiščevGrosupljem
dne29.8.2022

D83/2022 Os-3072/22
Popok.:GregorjuMikac,pok.Mateja,neznanega

datumarojstvainprebivališča,kijebilrazglašenzamrt-
vegassklepomnaslovnegasodiščaopr.št.N36/2021
indoločenimdatumomsmrti9.5.1935.

Tisti,kimislijo,daimajopravicododediščine,naj
sepriglasijosodiščuvenemletuodobjavetegaoklica.

Vpredmetnizapuščinskizadeviseiščejodedičipo
pok.MikacGregorju, pok.Mateja neznanegadatuma
rojstvainprebivališča,kijebilrazglašenzamrtvegas
sklepomOkrajnegasodiščavKopruopr.št.N36/2021
z dne 21. 12. 2021, s katerim je bil kot datum smrti do-
ločen9.5.1935.

Česepopretekuenega letaodobjaveoklicane
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
NeznanimdedičemjebilpostavljenskrbnikAntonMed-
ved,Šared28h,6310Izola.

OkrajnosodiščevKopru
dne8.9.2022

ID347/2020-41 Os-2997/22
PriOkrajnemsodiščuvKranjujevtekuzapuščinski

postopekpoAlbiniŠiberle,roj.16.12.1929,državljan-
kiRS,umrli11.2.2020,nazadnjestanujočiKebetova
ulica26,Kranj.

Zapustnica je bila samska in brez potomcev. 
Bratov in sesterni imela.NjenamatiMarijaGuzelj je
umrla19.3.1982, torejprednjo.Ker takonidedičev
I. inII.dednegareda,sokdedovanjupoklicanidediči
III. dednega reda, torej ded in babica po materini strani 
(zapustnicajebilanezakonskiotrok).Sodiščeznjiho-
vimipodatkinerazpolaga,zato jenapodlagidoločbe
206.členaZakonaodedovanju(ZD),objavilooklicne-
znanimdedičem,skaterimjepozvalovse,kimislijo,da
imajopravicododediščine,dasevenoletnemobdobju
priglasijosodišču.Dopotekarokasekdedovanjunipri-
glasilnihče,zatogrezazapuščinobrezdedičev.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnemsodiščupridobijopodatkeopremoženju,ki
sestavlja zapuščino in omorebitnih zapustničinih ob-
veznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo,dasezapuščinabrezdedičevprenesevste-
čajnomasozapuščinebrezdedičevvskladuzdoločba-
mi142.bčlenaZD(prijavijotozahtevovzapuščinskem
postopkuinvložijopredlogzazačetekstečajazapuščine
brezdedičev,pričemermorajozahtevizaprenoszapu-
ščinevstečajnomasozapuščinebrezdedičevpriložiti
potrdiloovložitvipredlogazazačetekstečajazapuščine
brezdedičev).

Čevdanemrokunihčeodupnikovnebopravočas-
novložilzahtevezaprenoszapuščinevstečajnomaso
stečajazapuščine,bopremoženje,kijepredmetdedo-
vanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi
določbe142.ačlenaZDneodgovarjazazapustničine
dolgove.

OkrajnosodiščevKranju
dne25.8.2022

D27/2021 Os-3017/22
OkrajnosodiščevNoviGoricivodizapuščinskipo-

stopekpodne4.1.2021umrliJovičičAmaliji,roj.Lavš,
roj.1.12.1930,Gregorčičevaulica16,NovaGorica.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatkeopremoženju,kisestavljazapuščinoinzapust-
ničinihobveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklicazahtevajo,dasezapuščinabrezdedičevprene-
sevstečajnomasozapuščinebrezdedičevvskladuz
določbami142.bčlenaZakonaodedovanju.

Vkolikornobenupniknebopravočasnovložilzah-
tevezaprenos tezapuščinevstečajnomasostečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla naRe-
publikoSlovenijo.RepublikaSlovenijaneodgovarjaza
zapustničinedolgove.

OkrajnosodiščevNoviGorici
dne26.7.2022

D281/2021 Os-3020/22
OkrajnosodiščevNoviGoricivodizapuščinskipo-

stopekpodne20.5.1983razglašenizamrtvoKorečič
MarijiZori,poročenaRožič,roj.19.5.1913,neznanega
bivališča.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatkeopremoženju,kisestavljazapuščinoinzapust-
ničinihobveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklicazahtevajo,dasezapuščinabrezdedičevprene-
sevstečajnomasozapuščinebrezdedičevvskladuz
določbami142.bčlenaZakonaodedovanju.

Vkolikornobenupniknebopravočasnovložilzah-
tevezaprenos tezapuščinevstečajnomasostečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla naRe-
publikoSlovenijo.RepublikaSlovenijaneodgovarjaza
zapustničinedolgove.

OkrajnosodiščevNoviGorici
dne1.8.2022

D373/2021 Os-3083/22
PriOkrajnemsodiščuvŽalcujevtekuzapuščinski

postopekpodopr.št.D373/2021podne11.9.2021
umrlemJosipuPrekupec,EMŠO:0210936500174,po-
ročen,državljanRepublikeSlovenije,zadnjeprebivali-
ščeKasaze32,Petrovče.
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Zapustnikoporokeninapravil.BiljeporočensPav-
loPrekupecterjeimeldvaotroka,sinova:MilanMizgur
inJožePrekupec,kijeumrlpredzapustnikominjeimel
enegaotroka–zapustnikovovnukinjoPetroPrekupec.

PrebivališčezapustnikovegasinaMilanaMizgurja
jeneznano(imaprijavljenozgoljzakonskoprebivališče
na naslovu Mestni trg 1, Ljubljana), zato ga sodišče
s tem oklicem poziva, da se priglasi sodišču v roku
enega letaodobjavetegaoklica(206.členZakonao
dedovanju).

Popreteku rokabosodiščeopravilozapuščinsko
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

OkrajnosodiščevŽalcu
dne8.9.2022

Oklici pogrešanih

N23/2021 Os-2072/22
OkrajnosodiščevAjdovščinivodinapredlogpre-

dlagateljev:1.LjudmilaBrankovič,Preglovtrg5,Ljub-
ljana,2.MatejaBrekalo,Preglovtrg5,Ljubljana,3.Dar-
koGrgič,Zapotok31a, Ig,4.StojanGrgič,Kotnikova
cesta4,Vrhnika,5.HelenaKompara,VipavskiKriž35,
Ajdovščina,ki jihvsezastopaodv.VidaMaliLemut iz
Ajdovščine,zopernasprotneudeležence:1.JožefoOž-
bolt,ViaCoceviuta7,Gorica,Italija.2.RozalijoValič,Via
Dogana10,Gorica,Italija,3.MarijanoCotič,ViaCastel-
lo14,Gorica,Italija,postopekzarazglasitevpogrešanih
oseb za mrtve.

Izpridobljenihlistinizhaja,dasoserodile:Jožefa
Ožbolt,roj.Brankovič26.11.1861,RozalijaValič,roj.
Brankovič5.1.1868terMarijanaCotič,roj.Brankovič
12.11.1863,vsevČrničah.Onasprotnihudeleženkah
je znano, da so imele vse tri zadnje znano stalno biva-
liščevGoricivItaliji.SodiščejesicerzaRozalijoValič
pridobilopodatek,danajbiumrla18.1.1922.Drugih
podatkovonasprotnihudeleženkahniznanih.

Sodiščepozivavse,kibikarkolivedelioživljenju
insmrtiJožefeOžbolt,RozalijeValičinMarijaneCotič,
najjavijotukajšnjemusodiščuvrokutrehmesecevpo
objavioklicavUradnemlistuRS,oglasnideskiUEAjdo-
vščinatersodnideskitegasodišča,sicerbopopoteku
tegarokasodiščepogrešanerazglasilozamrtve.

OkrajnosodiščevAjdovščini
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,letoizdaje2018.gnm-344534

Drugo preklicujejo 

DPZALIVD.O.O.,BRNČIČEVAULICA13,Ljublja-
na-Črnuče,izvodlicencešt.GE010516/06940/002,za
voziloVOLVO-N3vlečnovozilo,reg.št.LJDPZC05,
veljavnostdo10.4.2024.gno-344532

DRAGOCVETIČ,s.p.,GlobokopriŠmarju13,Šmar-
jepriJelšah,potrdilozavoznika,št.014879/NSK64-2-
5166/2011,izdanonaimeDragoslavGrujičić,veljavno
od5.10.2021do20.10.2022,izdajateljOZSLjubljana.
gnl-344535

DremeljLeopold,Žagarskaul.22,Škofljica,digital-
notahografskokartico,št.1070500004281003,izdaja-
teljCetisCelje,d.d.gnn-344533

Ilić Goran, Frankolovskih žrtev 34, Celje, cer-
tifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št.5820.009.3.1-02-2008-54121, izdajateljŠolskicen-
terCelje,letoizdaje2008.gnt-344531

JAKA MARINŠEK S.P., PELECHOVA CE-
STA 20B, Radomlje, digitalno tahografsko kartico,
št.1070500040379001,izdanonaimeJakaMarinšek,
izdajateljCetisCelje,d.d.gnb-344545

LojevecNejc,RemramAlThamam10,Dubai,Zdru-
ženiarabskiemirati,prilogokdiplomi,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

PetekBojan,Delavskaulica21,Ljubljana,digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500003482003, izdajatelj
CetisCelje,d.d.gng-344540

PETROLd.d.,Ljubljana,Dunajskacesta50,Ljub-
ljana, žig pravokotne oblike z vsebino: PETROL 115
Petrold.d.,Ljubljana1000Ljubljana,Dunajskacesta50.
gne-344542

PGGH d.o.o., Kosarjeva ulica 4, Maribor, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500054467000, izda-
nona imeGregorČrešnar, izdajateljCetisCelje,d.d.
gnh-344539

PosteržinJaka,Jurčičevaulica3,ZgornjaPolska-
va,dijaškoizkaznico,izdalSERŠMaribor,št.9815004.
gnj-344537

POTOKAREMILS.P.,MORAVŠKAGORA98,Ga-
brovka,izvodlicencešt.013986/001,zavoziloRenault-
Talisman,reg.št.LJ09-JER,veljavnostdo27.10.2022.
gnd-344543

Sadiku Bahri, Peyerstrasse 22, 90429Nürnberg,
Nemčija,certifikatNPK:Izvajaleczidanjainometavanja,
št.5820.009.3.1-02-2008-74312,izdajateljŠolskicenter
Celje,letoizdaje2008.gnq-344530

Sadiku Burim, Podšmihel 2, Laško, cer-
tifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št.5820.009.3.1-02-2008-32407, izdajateljŠolskicen-
terCelje,letoizdaje2008.gnf-344541

TOMISLAVFERŠS.P.,GRAJSKACESTA2,Gornja
Radgona,izvodlicencešt.014970/004,zatovornovo-
ziloMercedes-Benz,reg.št.MSLS-802,veljavnostdo
27.10.2022.gnc-344544
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