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Javni razpisi

Št. 4300-11/2018/371 Ob-2761/19
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja

spremembo javnega razpisa:
»Mentorske sheme za socialna podjetja«

objavljenega dne 10. 8. 2018 v Uradnem listu RS, 
št. 54/18.

V Javnem razpisu »Mentorske sheme za socialna 
podjetja« (Uradni list RS, št. 54/18, Ob-2660/18), se 
v uvodnem odstavku, kjer so navedene pravne podlage, 
nadomesti navedba določbe:

– v drugi alineji z:
»Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),«,

– v tretji alineji z:
»Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 

2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014 str. 1), spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva po-
moč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za 
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekre-
acijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za 
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spre-
membi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Komisije 651/2014/EU),«,

– v peti alineji z:
»Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 

z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 

Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, 
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za 
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4),«,

– v sedmi alineji z:
»Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 

20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar za-
deva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko terito-
rialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku 
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene 
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za 
cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo 
o nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),«,

– v osmi alineji z:
»Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 

z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
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Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 gle-
de sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, 
str. 33),«,

– v dvanajsti alineji se v drugem oklepaju za naved-
bo številke uradnega lista doda besedilo: »in 19/19«,

– v trinajsti alineji se v oklepaju za zadnjo številko 
uradnega lista doda besedilo: », 83/18 in 19/19«,

– v petnajsti alineji se v oklepaju za zadnjo številko 
uradnega lista doda besedilo: »in 67/18«,

– v sedemindvajseti alineji se nadomesti navedba 
določbe z:

»Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, verzija 3.0, z dne 15. 2. 2018,«,

– v osemindvajseti alineji se nadomesti navedba 
določbe z:

»Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, verzija 3.2, z dne 6. 12. 2017,«,

– v devetindvajseti alineji se nadomesti navedba 
določbe z:

»Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,«,

– v trideseti alineji se na koncu besedila izbriše piko 
in doda besedilo: »in spremembe Odločitve o podpori 
Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za struktur-
ne sklade in kohezijski sklad št. 9-4/1/MGRT/1 za javni 
razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, z dne 
13. 8. 2019.«.

V 3. poglavju javnega razpisa, ki opredeljuje zu-
nanje izvajalce se za četrtim odstavkom doda nov peti 
odstavek, ki se glasi:

»Menjava v vlogi navedenih zunanjih izvajal-
cev/mentorjev v času od oddaje vloge do izbora operacij 
oziroma podpisa pogodbe o sofinanciranju ni mogoča. 
Morebitne spremembe operacije, ki nastanejo po podpi-
su pogodbe o sofinanciranju, pa se obravnavajo skladno 
z določili pogodbe in navodil ministrstva oziroma drugih 
pristojnih organov.«.

Zadnji odstavek 3. poglavja javnega razpisa se 
spremeni tako, da se glasi:

»Oseba, ki je vključena v usposabljanje, izobraže-
vanje oziroma mentorstvo (tj. ima vlogo mentoriranca) 
v okviru kateregakoli sklopa tega javnega razpisa, ne 
sme biti izvajalec mentorstva v istem ali drugem sklopu 
javnega razpisa.

V 6. poglavju javnega razpisa se posodobijo splošni 
pogoji za prijavitelje pod točko 6.1, in sicer se:

– v drugem pogoju pri navedbi pravne podlage 
tj. Zakonu o zadrugah – ZZad v oklepaju za besedo 
»št. 97/« doda letnica »09«,

– v tretjem pogoju se briše del besedila v drugem 
oklepaju, in sicer: »in pred podpisom pogodbe«,

– pri četrtem pogoju se briše del besedila v okle-
paju, in sicer: »in pred podpisom pogodbe« ter za 
oklepajem doda besedilo: »šteje se, da prijavitelj, ki je 
gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev 
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega 
leta do dne oddaje vloge.«,

– besedilo petega pogoja se spremeni tako, da se 
glasi: »Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izva-

jalskimi institucijami niso bile pri že sklenjenih pogodbah 
o sofinanciranju iz naslova nepovratnih sredstev med 
prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi insti-
tucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravil-
nosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih 
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo ozi-
roma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o so-
financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 
5 let, pri povratnih sredstvih pa prijavitelj ni huje kršil 
pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi 
dolga, sklenjene med prijaviteljem in ministrstvom oziro-
ma izvajalskimi institucijami ministrstva.«,

– v šestem pogoju, se pri navedbi pravne podlage, 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju, v oklepaju za zadnjo 
številko (spremembo) uradnega lista doda besedilo: »in 
54/18 – odl. US«.

V 6. poglavju javnega razpisa pod točko 6.3, se 
v drugem stavku za besedo »Oprema« doda besedilo: 
»in neopredmetena osnovna sredstva«.

V 7. poglavju v točki 7.1. se za tabelami z merili za 
ocenjevanje doda besedilo: »Točke po dodatnem merilu, 
ki velja za oba sklopa (A in B), se dodelijo prijavitelju le 
v primeru, da doseže minimalni prag števila točk (60) po 
merilih v posameznem sklopu (A ali B).« Poleg tega se 
pri dodatnem merilu spremeni besedilo opombe št. 5, in 
sicer se glasi: »Problemsko območje z visoko brezposel-
nostjo zajemajo občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški 
Potok, Črnomelj, Metlika in Semič, Hrastnik, Radeče in 
Trbovlje.«

V 8. poglavju se:
– v petem odstavku, v prvem stavku se nadomesti 

besedo »bo« z besedno zvezo »je bilo«,
– v dosedanjem zadnjem odstavku za besedo 

»(ne)izboru« doda besedno zvezo: »spremeni ali«. 
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: »V primeru, 
da se spremeni višina razpisanih sredstev za posame-
zno odpiranje brez spremembe skupne višine razpisanih 
sredstev tega javnega razpisa, se to objavi na spletni 
strani ministrstva, kjer je objavljena celotna razpisna 
dokumentacija.«

V 12. poglavju se v prvem odstavku pri pravni pod-
lagi tj. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019, v oklepaju za zadnjo številko 
(spremembo) uradnega lista doda besedilo: », 83/18 in 
19/19«. V četrtem odstavku istega poglavja pri pravni 
podlagi Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta se 
v oklepaju za zadnjo številko uradnega lista doda bese-
dilo: »in 67/18«.

V 14. poglavju:
– se besedilo prvega odstavka spremeni, tako da 

se glasi: »Rok za oddajo vlog v letu 2018 je 17. 9. 2018 
(tj. prvo odpiranje), rok za drugo odpiranje v letu 2019 
je 30. 9. 2019, rok za tretje odpiranje v letu 2020 bo ob-
javljen naknadno.

– v petem odstavku se za besedno zvezo do vključ-
no nadomesti datum »17. 9. 2018« s »30. 9. 2019.«.

Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 16. po-
glavja, tako da se sedaj glasi: »Prijavitelj lahko umakne 
vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa 
o izboru.«

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespreme-
njene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spre-
membami.
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Skladno z navedenimi spremembami se, tako da 
vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedi-
lo razpisne dokumentacije, kar se objavi na www.gov.si 
oziroma na spletni strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2807/19
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 91. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in 
podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije 
ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvo-
dov iz Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18 in 
82/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja

3. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe  

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo  

kmetijstva in gozdarstva  
Operacija: Gradnja namakalnih sistemov,  

ki so namenjeni več uporabnikom

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

 Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki 
so namenjeni več uporabnikom.

Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz 
proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa: 

Javni razpis za operacijo Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 
uporabnikom (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), velja od naslednjega dne po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 16. 9 2019 do vključno 
15. 11. 2019 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani 
s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali 
po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, 
faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS

2. Predmet podpore: predmet podpore je določen 
v 50. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen 
v 51. členu Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
Pogoji so določeni v 53. in 100. členu Uredbe.
a) Izpolnjevanje pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 

10., 12. in 16. točke prvega odstavka 100. člena Uredbe 
se izkazuje z dokazilom 13 prijavnega obrazca.
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b) Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje v poglavju 1: 
Osnovni podatki o naložbi in vlagatelju, ki je del prijav-
nega obrazca.

c) Izpolnjevanje pogojev iz 11. točke prve-
ga odstavka 100. člena in druge točke prvega od-
stavka 53. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 3 
prijavnega obrazca.

d) Izpolnjevanje pogoja iz 17. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje v poglavju 2.2: Načrt 
razvojnih programov – NRP, ki je del prijavnega obrazca.

e) Izpolnjevanje pogojev iz 18., 19., 20. in 21. točke 
prvega odstavka 100. člena Uredbe se izkazuje z doka-
zilom 4 prijavnega obrazca.

f) Izpolnjevanje pogoja 3. točke prvega od-
stavka 53. člena in iz 23. točke prvega odstavka 100. čle-
na Uredbe se izkazuje v poglavju 3: Dinamika črpanja 
sredstev, ki je del prijavnega obrazca.

g) Izpolnjevanje pogojev iz 24. točke prvega od-
stavka 100. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 1 
prijavnega obrazca.

h) Izpolnjevanje pogojev iz 1. točke prvega od-
stavka 53. člena in 25. točke prvega odstavka 100. člena 
Uredbe se izkazuje z dokazilom 5 prijavnega obrazca.

i) Izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka 100. čle-
na Uredbe se izkazuje z dokazilom 6 prijavnega obrazca.

j) Izpolnjevanje pogojev iz 4. točke prvega od-
stavka 53. člena Uredbe se izkazuje z dokazilom 7 
prijavnega obrazca.

5. Zaprtost finančne konstrukcije
(1) Zaprtost finančne konstrukcije je določena 

v 101. členu Uredbe.

(2) Če je vlagatelj lokalna skupnost, mora zaprtost 
finančne konstrukcije izkazati z vključenostjo investicije 
v načrt razvojnih programov lokalne skupnosti (v nadalj-
njem besedilu: NRP). V primeru, ko sredstva v NRP niso 
zagotovljena za celotno vrednost investicije, je treba prilo-
žiti sklep občinskega sveta o spremembi investicije v NRP.

(3) Če vlagatelj ni lokalna skupnost ali javni zavod, 
mora v skladu z drugim odstavkom 101. člena Uredbe 
priložiti izjavo banke ali druge finančne institucije, ki ima 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih stori-
tev, da ima zagotovljena sredstva v višini najmanj 40 % 
skupne priznane vrednosti naložbe.

6. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so določeni v 52., 94., 95., 96. 

in 98. členu Uredbe.
(2) Upravičeni stroški so navedeni v Prilogi 1: Se-

znam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vre-
dnosti.

(3) Če so upravičeni stroški navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov iz prejšnje točke, upravičenec 
v skladu s tretjim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi na 
javni razpis priloži eno ponudbo.

(4) Če upravičeni stroški niso določeni v Seznamu 
upravičenih stroškov iz 2. točke tega poglavja, upraviče-
nec v skladu s šestim odstavkom 95. člena Uredbe vlogi 
na javni razpis priloži tri ponudbe.

(5) Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu 
Uredbe.

7. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 54. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem 
javnem razpisu:

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 30
Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih 
zemljišč za uvedbo namakalnega sistema
Velikost namakalnega območja
Medsebojno povezovanje zemljiških operacij
2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občine, kot je razvidno iz Priloge 2 tega javnega razpisa
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 10
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci
SKUPAJ 50
VSTOPNI PRAG TOČK 15

Ocenitve:

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 30) 30
1. Mogoča izkoriščenost namakalnega sistema, kar se izkazuje z deležem soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč 
za uvedbo namakalnega sistema

10

Navodilo: Za izgradnjo namakalnega sistema je potrebno soglasje tistih lastnikov zemljišč na namakalnem 
območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na namakalnem območju (to je vstopni pogoj). Višji 
kot je delež strinjanja lastnikov zemljišč, večji je interes po izvedbi operacije na posameznem območju. Zato 
maksimalno število točk (10) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja od 90 odstotkov.
Delež soglasij:
10 – delež soglasij je 90 % ali več
8 – delež soglasij je od 83 % do manj kot 90 %
5 – delež soglasij je od 77 % do manj kot 83 %
3 – delež soglasij je od 67 % do manj kot 77 %
2. Velikost namakalnega območja 10
Navodilo: Velikost namakalnega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem 
območju. Večje kot je območje, večji je interes po izgradnji namakalnega sistema in več točk dobi posamezni 
projekt. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (10) dobijo tista namakalna 
območja, ki so večja od 100 ha.
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Velikost namakalnega območja:
10 – namakalno območje je veliko 100 ha ali več
8 – namakalno območje je veliko od 50 ha do manj kot 100 ha
5 – namakalno območje je veliko od 10 ha do manj kot 50 ha
3 – namakalno območje je manjše od 10 ha
3. Medsebojno povezovanje zemljiških operacij 10
Navodilo: Izgradnja namakalnega sistema je enostavnejša in učinkovitejša, če se na namakalnem 
območju predhodno izvedeta komasacija kmetijskih zemljišč in agromelioracija. S komasacijo se zaokrožijo 
zemljišča posameznega kmetijskega gospodarstva, z izvedbo agromelioracij pa se ta zemljišča biološko, 
kemijsko ali fizikalno izboljšajo. V kolikor se namakalni sistem gradi na območju, kjer je bila izvedena 
komasacija in/ali agromelioracija, je projekt upravičen do dodatnih točk v okviru tega merila. V kolikor 
upravičenec uveljavlja stroške tako agromelioracije kot tudi komasacije, dobi maksimalno število točk (10).
Medsebojno povezovanje zemljiških operacij:
10 – vlagatelj je predhodno izvedel komasacijo in agromelioracijo
5 – vlagatelj je predhodno izvedel le komasacijo
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občine 10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za tekoče leto. Nižji kot je 
koeficient, slabše je razvita občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj 
so razmere za razvoj kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe. Nižji kot je koeficient posamezne 
občine, več točk na javnem razpisu občina dobi. Koeficienti bodo združeni v skupine, največje možno število 
točk je 10, ki ga prejmejo projekti, ki ležijo v občinah, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 do manjši kot 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je 1,00 ali višji
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 10
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci 10
Navodilo: Za izgradnjo namakalnega sistema je potrebno soglasje lastnikov zemljišč, ki imajo v lasti več kot 
67 odstotkov površin na namakalnem območju. Na podlagi določitve namakalnega območja se pripravi projekt 
izgradnje namakalnega sistema in hidravlične značilnosti predvidenega namakalnega sistema, ki med drugim 
temelji tudi na načinu namakanja. Kapljični način namakanja in namakanje z mikrorazpršilci imata najmanjšo 
potencialno porabo vode, zato sta okoljsko najbolj sprejemljiva. V okviru tega merila projekt dobi dodatno 
število točk za potencialne površine, ki bodo opremljene s kapljičnim načinom namakanja ali namakanjem 
z mikrorazpršilci. Največje število točk dobijo projekti, pri katerih delež potencialnih površin, ki bodo opremljene 
s kapljičnim namakalnim sistemom, presega 20 odstotkov površine namakalnega sistema.
Delež mogočih površin, opremljenih s kapljičnim namakanjem oziroma mikrorazpršilci:
10 – delež opremljenosti bo višji od 20 %
8 – delež opremljenosti bo od 10 % do 20 %
5 – delež opremljenosti bo od 5 % do manj kot 10 %
3 – delež opremljenosti bo manjši od 5 %

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 56. in 106. členu Uredbe.

9. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 57. členu Uredbe.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-

nih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis 
odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, 
in sicer:

– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
(3) Poročilo o uresničevanju obveznosti je določe-

no v 103. členu Uredbe. Upravičenec mora ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predložiti po-
ročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki 

se pripravijo v skladu z navodili, ki se objavijo na spletni 
strani MKGP.

11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izpla-
čilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena 
v 55., 102., 104. in 105. členu Uredbe.

12. Javna objava upravičencev: podatki o upravi-
čencih se objavijo v skladu s 107. členom Uredbe.

13. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene 
na spletni strani agencije.

14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: 
izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta dolo-
čeni v 108. in 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva 
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 34/19) in priglašene sheme državne pomoči 
št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, ob-
javlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 

Brežice za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju na-

men A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 

mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo 

podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proi-
zvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem 
jedru (v nadaljevanju namen D).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

140.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva 
za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 100.000 EUR
Namen B: 30.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
Namen D: 5.000 EUR
Skupaj: 140.000 EUR
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-

vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen 
več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva 
prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je 
upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do 
najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen 
B, C in D. Preostala sredstva se namenijo za namen A.

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni na-
meni

Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so 

investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega 
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvo-
dnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s 
pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) 
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki 
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Upravičene so investicije v nakup nove ali rabljene 
proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerial-
nih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega 
podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja 
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa 
(bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev).

Sofinancirajo se investicije, izvedene v obdobju od 
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2018) do 
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 
2019). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar. Upoštevajo se računi brez DDV.

Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in 
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne po-
lice, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), nakup kopirnih 
strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, kombiniranih 
vozil, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih 
aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd.), opreme 

za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del 
zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata itd.), nepre-
mičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme, ogreval-
ne opreme, sanitarne opreme, čistilnih naprav, sončnih 
elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za urejanje okolice. 
Neupravičen je tudi strošek nakupa strojev ali opreme 
na leasing ter strošek nakupa opreme in strojev, ki niso 
namenjeni izvajanju registrirane dejavnosti prijavitelja ali 
so namenjeni za izvajanje dejavnosti dajanja strojev in 
opreme v najem in zakup.

Do sofinanciranja investicij so upravičena mikro in 
majhna podjetja, ki v letih 2017 in 2018 (dvakrat zapo-
red) še niso prejela sredstva iz občinskega proračuna 
za namen A.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno 

znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov inve-
sticije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in preje-
mnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev 
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči 
zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vre-
dnost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), 
v kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upra-
vičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vre-
dnost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu.

Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije 
presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti 
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, re-

aliziranih v obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019. Po-
samezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 
5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 
5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5 navedenih 
v vlogi. Za vsako novo odprto delovno mesto se lahko 
maksimalno dodeli do 200,00 €/polni mesec nove za-
poslitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za 
krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmer-
nega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe 
o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih 
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev 
v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem 
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem 
projekta začetnih investicij,

– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju 
števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem 
preteklih dvanajstih mesecev,

– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 
2 leti.

Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj 
iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto 
delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali 
iz drugih virov.

Pri sofinanciranju stroškov odpiranja novih delovnih 
mest, povezanih z investicijo bodo v skladu s smer-
nicami sprejete »Strategije turizma Občine Brežice 
2019–2021« imeli prednost prijavitelji, ki z novimi zapo-
slitvami dokazujejo povečanje števila nočitev.
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Namen C:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo pod-

jetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvo-
dov in storitev v obdobju od 16. 9. 2018 do 15. 9. 2019. 
Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih 
sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stro-
škov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora, 
stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj mora predlo-
žiti dokazila, da gre za inovativni produkt kot so npr. 
nagrade in priznanja za inovativnost.

Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo 
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proi-
zvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov 
v višini 5.000 € brez DDV.

Do sofinanciranja so upravičena tudi mikro in majhna 
podjetja, ki bodo na sejmih predstavljala turistično po-
nudbo in inovativne turistične produkte. Ta bodo imela, 
skladno s smernicami sprejete »Strategije turizma Občine 
Brežice 2019–2021«, prednost pred ostalimi prijavitelji.

Namen D:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prosto-

rov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2018 do 
30. 8. 2019.

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 
7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo 
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je 
do 100 m2.

Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih 
stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2.

Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno 
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem me-
stnem jedru.

V primeru, da vloge upravičencev presegajo raz-
pisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se 
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.

Za območje starega mestnega jedra se šteje obmo-
čje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so 
vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243, 1246, 779/3, 
779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 
229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 
117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 
628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 
692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.

Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 38 in se tako 
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestne-
ga jedra, kar je pogoj za subvencijo.

4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upraviče-

na mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana 
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 
na območju Občine Brežice ali

– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, 
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri 
zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stal-
nim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na 
območju Občine Brežice.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, 
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.

Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna 
podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem 
jedru po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejav-
nosti, se šteje datum vpisa podjetja v AJPES. Do sub-
vencije niso upravičena podjetja, ki v starem mestnem 
jedru izvajajo dejavnost gostinstva in trgovine, razen 
trgovine z lokalnimi proizvodi domače obrti in ekološko 
pridelane hrane.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni 
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi 
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dode-
ljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (držav-
ni, občinski, sredstva EU) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z iz-
vozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
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de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le 
z eno vlogo za posamezni namen, in sicer za namen A z 
eno vlogo in za namen B z eno vlogo in ravno tako za 
namen C z eno vlogo oziroma namen D.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za 
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota 
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziro-
ma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi 
pogoji.

Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva 
v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih 
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. 
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso 
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred 
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled do-
ločenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani 
članov komisije.

Podrobnejše omejitve so navedene pri posame-
znem ukrepu.

5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava 

(Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skla-

dno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od 
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetni-

ke, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija 
M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – 
(Obrazec 8);

12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja 

novih delovnih mest, povezanih z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, 

ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed 
navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupo-
prodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, 
kopije računov itd.);

3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece) za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla 
novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega 
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog; priložijo se fotokopije;

6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdo-
bje od 1. 9. 2018–30. 8. 2019;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
11. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega me-

sta z investicijo (Obrazec 9);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje stroškov, povezanih 

z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inova-
tivnih proizvodov in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu – spe-

cifikacija in izjava (Obrazec 3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu ude-

ležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen D – Sofinanciranje najemnine v starem 

mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu naje-

mnine za obdobje od 1. 9. 2018–30. 8. 2019;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje naje-

mnine (Obrazec 3 – namen D);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 

oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (Obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
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7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2019.
Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Obči-

na Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z na-

pisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev 
sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva 
– 2019« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja 
(npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv 
in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev na tem javnem razpisu 

bo posredovan prosilcem najkasneje v roku 15 dni od 
izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih 
vlog ne bo javno.

Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba 
v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik po-
godbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse 
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dode-
litvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. 
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja stro-
kovna komisija za obravnavo vlog.

9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Ura-

dnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezi-
ce.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih 
ur na sedežu Občine Brežice.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.

Občina Brežice

Št. 430-17/2019-2 Ob-2752/19
Na podlagi določil Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 34/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 
81/16), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 25/19) in odločitve Komisije za izved-
bo postopka dodelitev namenskih sredstev za izvajanje 
ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne vire objavlja 
Občina Sežana

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj 
v naravne vire za leto 2019 (v nadaljevanju: razpis)

1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov 

varstva okolja in vlaganj v naravne vire, in sicer sofi-
nanciranje:

– izdelave in vzdrževanja večjega vodnega vira 
(nad 10 m2) ter

– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred div-
jadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, 
kemična odvračala, mreža …).

3. Upravičenci in osnovni pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu

Upravičenci do namenskih sredstev so društva, ki 
delujejo na področju varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire. Ob prijavi na javni razpis mora prijavitelj izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je registriran po Zakonu o društvih,
– deluje na območju Občine Sežana,
– ima sprejet ustrezni letni načrt iz katerega je razvi-

dno izvajanje ukrepov varstva okolja in vlaganj v narav-
ne vire (letni načrt lovišča oziroma drugi ustrezen načrt 
izvajanja ukrepov varstva okolja in vlaganj v naravne 
vire),

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet raz-
pisa.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

5.832,87 EUR, od tega za ukrep:
– izdelave in vzdrževanje večjega vodnega vira 

2.000,00 EUR ter
– nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred div-

jadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, ke-
mična odvračala, mreža …) 3.832,87 EUR.

V primeru, da se namenska sredstva za določen 
ukrep ne porabijo v celoti za ta ukrep, se ostanek pre-
razporedi na drugi ukrep.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2019.

6. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednja merila:
– Za ukrep izdelave in vzdrževanja večjega vodne-

ga vira merilo sorazmernega deleža števila prijavljenih 
večjih vodnih virov posameznega prijavitelja od skupne-
ga števila vseh prijavljenih večjih vodnih virov.

– Za ukrep nabave preventivnih zaščitnih sred-
stev pred divjadjo merilo sorazmernega deleža velikosti 
lovne površine v Občini Sežana glede na letni načrt 
lovišč.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za sofinanciranje ukrepov varstva okolja in vlaganj v na-
ravne vire vsebuje:

– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec »Prijava na razpis«,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju ukrepov varstva 

okolja in vlaganj v naravne vire za leto 2019.
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavi-

telji dvignejo v poslovnem času v sprejemni pisarni Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. Vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji 
pri Janji Kristančič v sobi št. 67 ali na tel. 05/73-10-120. 
Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani 
Občine Sežana: http://www.sezana.si.

8. Rok za predložitev prijav je do vključno 13. 9. 
2019.

9. Oddaja in dostava prijav
Popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami po-

šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani 
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, 
prijava za javni razpis – varstvo okolja in vlaganje v na-
ravne vire za leto 2019«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. Kot pra-
vočasne prijave se štejejo prijave oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v spre-
jemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno 
po pošti.
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10. Obravnava prijav
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-

mi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s skle-
pom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od 
poteka roka za predložitev prijav na razpis. Odpiranje 
prijav ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo 
prijave. Prepozno prispele prijave komisija ne bo obrav-
navala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne prijave komisija 
v 8 dneh od odpiranja prijav pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni prijavo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v prijavi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Prijave, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumenta-
cijo.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih pri-
jav in podala predlog prejemnikov in višino sredstev. 
Predlog izbora prejemnikov in višino sredstev bo komi-
sija predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji 
notranje organizacijske enote, ki na podlagi predloga 
komisije izda sklepe o izboru. O pritožbi zoper sklep od-
loča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

11. Obveščanje o izboru in višini sredstev: o izboru 
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prijavi-
telji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi 
na seji komisije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene 
pogodbe.

Občina Sežana

Št. 3520-1/2019 O405 Ob-2753/19
Na podlagi določil 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) in Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19) Občina 
Krško objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, 

trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb 
za leto 2019

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:

1. sofinanciranje projektne dokumentacije za funk-
cionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu 
Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe ka-
terih oblikovanje nosi značilnosti zaradi katerih je bilo 
območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno 
dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbin-
ska dediščina:

– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321)
2. sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov 

stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo 

v neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižu-

terija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, 
turistične sobe …)

– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.
III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško 

od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali 
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali 
so lastniki posameznih zgodovinskih stavb katerih obli-
kovanje nosi značilnosti zaradi katerih je bilo območje 
kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dedišči-
no v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dedi-
ščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno 
jedro, Raka – Vas;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumen-
tacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja 
in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če 
pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela 
izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so 
podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na 
območju Zatona;

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del 
v letu 2019 (do konca razpisnega roka) z dokazilom 
o plačilu;

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za Projekt ob-

nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski 
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, 
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za-
sebnikom je 30.000,00 EUR.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravi-
čencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega 
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projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. 
Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva ne-
porabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med 
upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2: Projektna dokumentacija,
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost in-

vesticije,
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije OE Ljubljana – Izpostava 
Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško,

Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD, 
USB ključ ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo 
del,

Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil iz-
vedenih del,

Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne 
pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa.

3. Vzorec pogodbe
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z jav-

nim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestne-
ga jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodo-
vinskih stavb za leto 2019 in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni 

obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega je-
dra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih 
stavb za leto 2019«;

– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje ob-
nove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in 
posameznih zgodovinskih stavb za leto 2019 datiran in 
podpisan na zahtevanih mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so na-
vedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene 
v navedenem vrstnem redu;

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 14. 10. 
2019 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni 
Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Javni razpis za sofinanciranje obnove starega me-
stnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgo-
dovinskih stavb za leto 2019.«

VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predla-
gatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vlo-
ge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, 
bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema 
podpisane pogodbe.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom 
v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik 
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane 
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
pogoji za dodeljevanje sredstev. Pritožba se poda pisno 
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na 
zapisnik. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si 
v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresira-
ni dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, 
tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, 
v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 371-113/2019-4202-450 Ob-2758/19
Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-za-

sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) 
in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; ZGJS) 
ter 16. člena Odloka o predmetu in pogojih za ureditev 
javno naročniškega razmerja za opravljanje rednega 
letnega vzdrževanja in izvajanja zimske službe na ka-
tegoriziranih cestah v Občini Ljutomer (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer št. 12/09 in 4/13) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje rednega letnega 

vzdrževanja in izvajanja zimske službe  
na občinskih kategoriziranih cestah  

v Občini Ljutomer
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 

Ljutomer.
2. Predmet naročila: opravljanje rednega letnega 

vzdrževanja in izvajanja zimske službe na občinskih 
kategoriziranih cestah v Občini Ljutomer.

3. Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
4. Čas trajanja pogodbenega razmerja: 6 let (od 

25. 12. 2019 do 24. 12. 2025).
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5. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Lju-
tomer: http://www.obcinaljutomer.si.

6. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 
ulica 1, 9240 Ljutomer.

Na prednji strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne 
odpiraj – Prijava na javni razpis – vzdrževanje cest«.

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

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 18. 9. 
2019, do 8. ure.

7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih 

v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, 
prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma 
priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do roka za oddajo prijave.

7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Mitja Kolbl, tel. 02/584-90-51.
Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavi-

telji posredovati po elektronski pošti na naslov: 
mitja.kolbl@ljutomer.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja 
objavil na spletni strani Občine Ljutomer, http://www.
obcinaljutomer.si.

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumenta-
cije: naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo obja-
vljena na spletni strani Občine Ljutomer.

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro 
najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega di-
aloga bo uporabljeno merilo najnižja cena.

10. Ugotavljanje usposobljenosti in druge faze po-
stopka

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal usposobljenost vsem prijavi-
teljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene 
z razpisno dokumentacijo.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju usposo-
bljenosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje 
v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal uspo-
sobljenost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izdal sklep o izbiri najugodnejšega 
ponudnika.

11. Izvajalska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti pogodbo v roku 15 dni po pravnomočnosti 
sklepa o izbiri.

Občina Ljutomer
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 Ob-2749/19
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih – ZZ (Ura-

dni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 53.a ter 58. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) 
ter sklepa 53. seje, Svet vrtca Trnovo razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca 

Trnovo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107.a členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 
nadaljnji) in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni 
list RS, št. 25/08 – ZVrt-D) oziroma po prehodni določbi 
56. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 
28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08), in sicer:

1. da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po štu-
dijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje 
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi prve stopnje oziroma izobrazbo po prehodnih 
določbah ZVrt,

2. da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetoval-
nega delavca v vrtcu,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja v skladu z zakonom,

4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 

pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 

pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 

izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,

11. da predloži svoj program vodenja Vrtca Trnovo, 
Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpol-
njujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 64/01).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
Vrtca Trnovo, Ljubljana ter biti usposobljen za delo z ra-
čunalnikom.

Mandat ravnatelja traja 5 let. Pogodba o zaposlitvi 
se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata sklene za 
določen čas mandata.

Predviden pričetek dela je z 8. 1. 2020.
Kandidati lahko na naslov: »Svet Vrtec Trnovo, 

Kolezijska ul. 11, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava 
na razpis za ravnatelja« pošljete: Popolno pisno prijavo 
z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in 
s priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom Mini-
strstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega 

Razpisi delovnih mest

okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku 
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti ob oddaji 
vloge starejše od 8 dni.

Rok za sprejem prijav je 8 dni.
Kandidati navedite svoj e-naslov na katerem boste 

sprejemali morebitno potreben poziv za dopolnitev vloge 
in razna obvestila med razpisnim postopkom.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonsko določenem roku.

Svet Vrtca Trnovo

 Ob-2751/19
Svet zavoda Javnega zavoda Zdravstveni dom 

Domžale, Mestni trg 2, 1230 Domžale, na podlagi spre-
jetega sklepa 3. korespondenčne seje Sveta zavoda 
z dne 6. 8. 2019, v skladu z določili 11. in 13. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/98 in 
5/00, Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/98 in 7/00, 
Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/99 in 7/00, Uradni 
vestnik Občine Moravče, št. 4/98 in 1/00 in Uradni ve-
stnik Občine Trzin, št. 7/00) in s 26. in 27. členom Sta-
tuta Zdravstvenega doma Domžale, sprejetega 24. 4. 
2001, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
javnega zdravstvenega zavoda  

Zdravstveni dom Domžale
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kan-

didat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na 

vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo, pod pogojem, da ustanovitelji 

podajo soglasje k imenovanju, imenovan za mandatno 
dobo štirih let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2, 1230 
Domžale s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj – prijava 
na razpis«. O izboru bodo kandidati/ke obveščeni v roku 
30 dni od dneva izbire.

Svet zavoda Javnega zavoda  
Zdravstveni dom Domžale

Su KS 43/2019-2 Ob-2755/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

5 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
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– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/ 
home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova 
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški 
službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 44/2019-2 Ob-2756/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,

– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2757/19
Na podlagi 36., 38. in 39. člena Odloka o ustanovitvi 

in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.o.o. (Uradni list RS, št. 100/13 in 44/16) Ko-
misija za izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV 
d.o.o. objavlja prosto delovno mesto

direktor
javnega podjetja Javno podjetje Komunalno 

podjetje Vrhnika, d.o.o.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo pred-
pisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
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– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje 
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper druž-
beno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih 
let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti 
po prestani kazni zapora,

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,

– če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil 
začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen 
na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh 
let po pravnomočnosti sodbe.

Dela in naloge delovnega mesta:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike 

ter letni poslovni načrt,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega poslovnega 

načrta,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in 

periodičnem obračunu,
– zadrži sklep sveta delavcev oziroma drugega or-

gana, če je z njim kršen zakon ali splošni akt,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo 

in poslovanje javnega podjetja,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razpo-

reditvi in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izre-

ka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine 

ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje jav-
nega podjetja,

– na predlog strokovnih služb podjetja določa cene 
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,

– pripravlja predloge za statusne spremembe in 
prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično 
tehnoloških postopkih,

– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem 
odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skup-
ščine in občin ustanoviteljic.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izo-

brazbe, tudi navedbe in/ali dokazila o drugih znanjih in 
veščinah, ki jih je pridobil,

2. program in vizijo razvoja JP KPV za štiriletno 
obdobje,

3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka iz-
obraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

4. dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je raz-
vidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 
izkušenj, med drugim tudi, da ima kandidat delovne iz-
kušnje na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

5. dokazilo kandidata, da:
a. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje 
družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper druž-
beno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih 
let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti 
po prestani kazni zapora,

b. mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opra-
vljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi,

c. če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil 
začet stečajni postopek, da ni bil pravnomočno obsojen 

na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o fi-
nančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh 
let po pravnomočnosti sodbe.

Kandidati vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – delovno 
mesto Direktor javnega podjetja« na naslov: Občina 
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer v roku 
30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slo-
venije, javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo javne 
objave in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje 
Republike Slovenije.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska 
oblika, poslana na elektronski naslov grega.kukec@vrh-
nika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elek-
tronskim podpisom.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pra-
vočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Obravnavale se bodo pravočasne, ustrezne in po-
polne prijave. Za popolno prijavo se šteje, če so priloženi 
vsi dokumenti navedeni v točkah 1–5. V izbirni postopek 
se bodo uvrstili kandidati, ki bodo na podlagi predloženih 
dokazil izpolnjevali pogoje za imenovanje. Kandidati, 
uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na razgovor.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbiro kandida-
ta bo komisija presojala na podlagi predloženih dokazil 
in na podlagi razgovora s kandidati.

Pri razgovoru se bo poseben poudarek dalo na:
– vodstvene sposobnosti, dosedanje delovne izku-

šnje in rezultate kandidata,
– ambicioznosti in uresničljivosti programa in vizije 

razvoja JP KPV za štiriletno obdobje,
– poznavanje normativne ureditve področja dela.
O imenovanju direktorja dokončno odločijo občin-

ski sveti občin ustanoviteljic, skladno z ustanovitvenim 
aktom.

Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje 
za določen čas, za mandatno dobo štiri leta, ista oseba 
pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana. 
Pogodbo z direktorjem javnega podjetja podpiše pred-
sednik nadzornega sveta javnega podjetja.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh 
po končanem izbirnem postopku.

Dodatne informacije o javni objavi prostega delov-
nega mesta je mogoče dobiti pri predsedniku komisije 
Gregi Kukcu, ki je dosegljiv na 01/755-54-12 ali po elek-
tronski pošti grega.kukec@vrhnika.si.

V tem besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in za moške.

Komisija za izvedbo postopka razpisa  
direktorja JP KPV d.o.o.

 Ob-2759/19
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 
29. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne 19. 7. 
2007 in 27. 9. 2007, Svet zavoda Splošne bolnišnice 
Celje objavlja prosto delovno mesto

strokovnega direktorja bolnišnice (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, oziroma kan-
didatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

– Imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri;
– Imajo opravljeno specializacijo s področja dejav-

nosti zavoda;
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– Imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– Imajo ustrezne organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti;
– Predložijo program dela in razvoja medicinske 

stroke v zavodu.
Rok, do katerega sprejemamo prijave, je 10 dni od 

dneva objave, rok v katerem bodo kandidati/ke obvešče-
ni o izboru, pa 30 dni po objavi tega razpisa.

Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Splo-
šna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Splošno ka-
drovsko pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »razpis za 
strokovnega direktorja – ne odpiraj«.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje

 Ob-2760/19
Svet zavoda Glasbene šole Kamnik, Kajuhova 

pot 11, 1240 Kamnik, na podlagi sklepa, sprejetega 
na 5. redni seji, dne 21. 2. 2019, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljeva-
nem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/-njo sklenjena pogodba o zapo-
slitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa, na naslov Svet zavoda Glasbene šole Kamnik, 
Kajuhova pot 11, 1240 Kamnik, s pripisom Prijava na 
razpis za ravnatelja.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Kamnik

 Ob-2762/19
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljubljana na podlagi sklepa 10. redne 
seje Sveta zavoda BIC Ljubljana, ki je potekala dne 
21. 2. 2019, razpisuje delovno mesto

direktorja/ice
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

»Biotehniški izobraževalni center Ljubljana«
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo 

direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – 
ZOFVI-L 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, pedagoške, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. januar 2020 oziroma 
skladno s sklepom o imenovanju. Delo na delovnem 
mestu direktor/ica se opravlja polni delovni čas.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu direktorja/ice.

Pisne prijave z dokazili (dokazila o: izobrazbi, na-
zivu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potr-
dilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku) o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjega 
dela in programom oziroma vizijo razvoja in dela zavoda 
za mandatno obdobje 2020–2024, pošljite v zaprti kuverti 
v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet vzgojno-iz-
obraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, z oznako: 
»Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/ico«.

Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da 
kandidat/ka ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

 Ob-2763/19

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-
tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarke Martine Kanalec iz Grosuplja razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Martini Kanalec iz Grosuplja

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljublja-
na, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 52 / 23. 8. 2019 / Stran 1765 

 Ob-2754/19

Obvestilo
o objavi Javnega poziva za izbor kulturnih 
projektov – obeležitev nekaterih državnih 

praznikov RS, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  

za kulturo – JPP-DP2019
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni poziv za izbor kulturnih pro-
jektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, ki 
jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz 
proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka poziva 
JPP-DP2019.

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projek-
tov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih praznikov 
RS v letu 2019, katerih organizator ne bo Republika 
Slovenija.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za poziv, je 19.500,00 evrov.

Poziv bo trajal od dneva objave do porabe razpo-
ložljivih sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2019.

Besedilo javnega poziva bo 23. 8. 2019 objavlje-
no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ 
javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

Druge objave



Stran 1766 / Št. 52 / 23. 8. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 101-8/2019-3 Ob-2706/19
Iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti 

Kranj se z dnem dokončnosti izbriše hramba Pravil SIN-
DIKATA DELAVCEV LETALSKO TEHNIČNE PODPO-
RE ADRIA AIRWAYS d.d. – NEODVISNOST – KNSS, 
s sedežem na naslovu: Zgornji Brnik 130, 4210 Brnik 
– Aerodrom, ki so bila vpisana pod zaporedno št. 182.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

I 18/2019 Os-2607/19
Izvršitelj Bojan Klanjšček Winkler je dne 28. 3. 2019 

s pričetkom ob 12. uri, v zadevi I 18/2019 Okrajno sodi-
šče v Idriji, zoper dolžnika SGI Stanovanjsko gospodar-
stvo in investicije, d.o.o., Kosovelova ulica 9, 5280 Idrija; 
M.Š.: 5400481000, za upnika Občina Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno; M.Š.: 5880076000, v kraju Lapaj-
netova ulica 57, 5280 Idrija, Ulica Otona Župančiča 1, 
5280 Idrija, Arkova 45, 5280 Idrija in Rudarska ulica 12, 
5280 Idrija, ob prisotnosti: Miran Jurjavčič, direktor dol-
žnika, opravil rubež nepremičnin:

1. Nepremičnina z ID znakom 2357-486-7; katastr-
ska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 1108/3; 
številka stavbe 486; številka dela stavbe 7; leto izgra-
dnje stavbe 1980; leto obnove strehe 2006; samostoječa 
stavba; lesena konstrukcija; pomožni kmetijski del stav-
be; dejanska raba – drvarnica; številka etaže 1 – pritličje; 
uporabna površina dela stavbe in površina dela stavbe 
3,8 m2; nepremičnina leži neposredno ob večstanovanj-
ski stavbi na naslovu Lapajnetova ulica 57, Idrija;

2. Nepremičnina z ID znakom 2357-486-13; katastr-
ska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 1108/3; 
številka stavbe 486; številka dela stavbe 13; leto izgra-
dnje stavbe 1980; leto obnove strehe 2006, samostoječa 
stavba; lesena konstrukcija; pomožni kmetijski del stav-
be; dejanska raba – drvarnica; številka etaže 1 – pritličje; 
uporabna površina dela stavbe in površina dela stavbe 
3,8 m2; nepremičnina leži neposredno ob večstanovanj-
ski stavbi na naslovu Lapajnetova ulica 57, Idrija;

3. Nepremičnina z ID znakom 2357-1291-3; katastr-
ska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 829/1; 
številka stavbe 1291; številka dela stavbe 3; leto izgra-
dnje stavbe 1995; samostoječa stavba; pomožni kme-
tijski del stavbe, dejanska raba – drvarnica; številka 
etaže 1 – pritličje; uporabna površina dela stavbe in 
površina dela stavbe 3,9 m2; nepremičnina leži neposre-
dno ob večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Otona 
Župančiča 1, Idrija;

4. Nepremičnina z ID znakom 2357-1538-1; kata-
strska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 477; 
številka stavbe 1538, številka dela stavbe 1; leto izgra-
dnje stavbe 1850; leto obnove strehe 1985; leto obnove 
oken 2003; leto obnove instalacij 1999; 2-sobno stano-
vanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema na 
naslovu Arkova ulica 45, 5280 Idrija; številka etaže 1 
– pritličje; dejanska lega dela stavbe v stavbi – pritličje; 
površina dela stavbe 45,2 m2; uporabna površina dela 
stavbe 45,2 m2.

Prostore stanovanja sestavljajo – bivalni prostor, 
ki je sestavljen iz: kuhinja – 11,40 m2, kopalnica in stra-
nišče (en prostor) 4,42 m2, dnevna soba – 16,00 m2, 
spalnica – 8,00 m2, hodnik – 5,38 m2;

5. Nepremičnina z ID znakom 2357-1538-2; kata-
strska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 477; 
številka stavbe 1538; številka dela stavbe 2; leto izgra-
dnje stavbe 1850; leto obnove strehe 1985; leto obnove 
oken 2003; leto obnove instalacij 1999; 2-sobno stano-
vanje v samostoječi stavbi z dvema stanovanjema na 

Objave sodišč

naslovu Arkova ulica 45, 5280 Idrija; številka etaže 1; 
dejanska lega dela stavbe v stavbi – 1. nadstropje; po-
vršina dela stavbe 46,1 m2; uporabna površina dela 
stavbe 45,1 m2.

Prostore stanovanja sestavljajo – klet v izmeri 1 m2 
in bivalni prostor v izmeri 45,10 m2, ki je sestavljen iz: 
kuhinja – 11,40 m2, kopalnica in stranišče (en prostor) 
4,42 m2, dnevna soba – 16,00 m2, spalnica – 8,00 m2, 
hodnik – 5,28 m2;

6. Nepremičnina z ID znakom 2357-1539-1; kata-
strska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 477; 
samostoječa stavba, številka stavbe 1539; številka dela 
stavbe 1; leto izgradnje stavbe 1975; dejanska raba – 
drvarnica; številka etaže 1 – pritličje; uporabna površina 
dela stavbe in površina dela stavbe 7,7 m2; nepremični-
na leži neposredno ob dvostanovanjski stavbi na naslo-
vu Arkova 45, Idrija;

7. Nepremičnina z ID znakom 2357-1539-2; kata-
strska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna številka 477; 
samostoječa stavba, številka stavbe 1539; številka dela 
stavbe 2; leto izgradnje stavbe 1975; dejanska raba – 
drvarnica; številka etaže 1 – pritličje; uporabna površina 
dela stavbe in površina dela stavbe 6,7 m2; nepremični-
na leži neposredno ob dvostanovanjski stavbi na naslo-
vu Arkova 45, Idrija;

8. Nepremičnina z ID znakom 2357-1546-11; 
katastrska občina 2357 Idrija – mesto; parcelna šte-
vilka 577/1; samostoječa stavba, številka stavbe 1546; 
številka dela stavbe 11; leto izgradnje stavbe 1950; po-
možni kmetijski del stavbe; dejanska raba – drvarnica; 
številka etaže 1 – pritličje; uporabna površina dela stav-
be in površina dela stavbe 4,6 m2; del stavbe označen 
s kovinsko ploščico z napisom Stavba 1546, stanova-
nje 11D. Nepremičnina leži neposredno ob večstano-
vanjski stavbi na naslovu Rudarska ul. 12, Idrija.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 8. 7. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

IV N 200/2019 Os-2506/19
Okrožno sodišče v Celju je po sodnici Metki Jazbec 

v nepravdnem postopku za odločanje o ukrepih za varstvo 
koristi otrok, odvzem otrok, vodenem na predlog predla-
gatelja Centra za socialno delo Celje, Enota Laško, zasto-
pan po direktorici Poloni Teršek, zoper nasprotna udele-
ženca: 1. Barbara Cverle, Šentrupert 31, Šentrupert, ki jo 
zastopa Odvetnik Marovt in partnerji d.o.o., o.p., in 2. Aleš 
Matej, Vrtna ulica 36, Polzela, na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi 
z določbo 42. člena Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) dne 19. junija 2019 sklenilo:

2. nasprotnemu udeležencu Alešu Mateju se 
v predmetnem nepravdnem postopku postavi začasna 
zastopnica, in sicer odvetnica Saša Brilej, Ljubljanska 
cesta 3a, Celje.

Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler 2. nasprotni udeleže-
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nec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2019

2522 I 3710/2018 Os-1997/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika mld. Tima Altbauer, EMŠO 0510003500037, Be-
blerjev trg 11, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. 
zast. Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljublja-
na Moste Polje, Zaloška cesta 69, Ljubljana - dosta-
va, po Čurin Marinšek Nives – odvetnica, Kolodvorska 
ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Mirjani Mrkajić, EMŠO 
2206982175016, Masljeva ulica 3, Domžale, ki jo zasto-
pa zak. zast. Petra Velkavrh – odvetnica, Sinja Gorica 7, 
Vrhnika, zaradi izterjave preživnine; delež družbenika, 
sklenilo:

Dolžnici Mirjani Mrkajić, neznanega prebivališča, 
se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 3710/2018 postavi 
začasna zastopnica Petra Velkavrh, Sinja Gorica 7, 
1360 Vrhnika.

Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopa-
la dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2019

P 2447/2018-VI-21 Os-2482/19
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici 

Vesni Ponikvar, v pravdni zadevi tožeče stranke Januza 
Nishori, Cesta 6. maja 5, Vrhnika, ki ga zastopa Petra 
Velkavrh, odvetnica na Vrhniki, zoper toženo stranko 
Ermalto Bekaj, neznanega naslova, zaradi razveze za-
konske zveze, dne 28. maja 2019 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Luka Divjak, Cesta v Gorice 34, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2019

VL 55861/2019 Os-2764/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 
Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmar-
tinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Od-
vetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mateju Polajnar, Partizan-
ska cesta 1d, Škofja Loka, ki ga zastopa zak. zast. To-
maž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi 
izterjave 735,11 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mateju Polajnar, Partizanska 
cesta 1d, Škofja Loka se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik To-
maž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2019

VL 125274/2018 Os-2765/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 
Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmar-
tinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Od-
vetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Kranj, proti dolžniku Luki Škorjanc, Parmova 
ulica 2, Domžale, ki ga zastopa Markelj Matjaž – od-
vetnik, Ljubljanska cesta 80, Domžale, zaradi izterjave 
2.530,03 EUR, sklenilo:

Dolžniku Luki Škorjanc, Parmova ulica 2, Domžale se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Markelj 
Matjaž, Ljubljanska 80, Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 423/2019 Os-2563/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 

postopek po pok. Branimirju Metličarju, sinu Janeza, 
rojenemu 16. 2. 1961, državljanu Republike Slovenije, 
samskemu, umrlemu 2. 5. 2019, nazadnje stanujočemu 
Male Dole 62, Vojnik.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke, 
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugoto-
vilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega dednega reda, 
edina dedinja drugega dednega reda pa se je dedova-
nju odpovedala. Sodišču ni znan krog dedičev tretjega 
dednega reda.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave oklica na oglasni deski sodišča, spletni strani sodišča 
in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 6. 2019

D 313/2004 Os-2625/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Petrič Jožefu, rojenem 19. 1. 
1864, nazadnje stanujoč v Ratečah št. 50, ki je umrl 
dne 16. 7. 1957.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena 

Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Petrič Jožefu, naj se 
priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po 
objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 7. 2019
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D 34/2003 Os-2626/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Popodi Jožetu, rojenem 10. 7. 
1877, nazadnje stanujoč v Ratečah št. 55, ki je umrl 
dne 21. 8. 1962.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Rateče.
Ker dediči niso znani, na podlagi določila 206. čle-

na Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine po pokojnem Popodi Jože-
tu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega 
leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s kate-
rimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 11. 7. 2019

D 512/1916 Os-2601/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Primožiču, 
sinu Ivana, roj. dne 11. 5. 1853, nazadnje stanujočem 
Tinjan 7, Škofije, ki je umrl dne 16. 7. 1916.

V predmetni zapuščinski zadevi bi bila do dedova-
nja zapustnikovega naknadno najdenega premoženja 
v celoti upravičena hči Marija Primožič, ki je že pokoj-
na. V njena dedno ravna upravičenja so vstopili njeni 
otroci, in sicer sinovi Angelo, Avgust in Vladimir Serli 
ter hči Maria Cettul, glede katerih sodišče ne razpolaga 
z njihovimi rojstnimi podatki. Prav tako sodišče nima 
podatkov, ali so še živeči oziroma kdo so njihovi dediči.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2019

IV D 1150/2017 Os-2578/19

Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapu-
ščinski postopek po pok. Vrhovec Sonji, hčerki Štefana, 
rojeni dne 7. 11. 1955, umrli dne 14. 3. 2017, nazadnje 
stanujoči na naslovu Butajnova 8, Dobrova - Polhov 
Gradec, državljanki Republike Slovenije.

Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi pri-
šli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim 
dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pok. Vrhovec Sonji obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev).

V postopku je s strani Občine Dobrova - Polhov 
Gradec vložen tudi predlog za omejitev dedovanja.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki 
je predmet dedovanja izročeno na podlagi predloga za 
omejitev dedovanja Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2019

II D 1573/2018 Os-2435/19
V zapuščinski zadevi po dne 6. 9. 2018 umrlem Gre-

gorn Otu, roj. 19. 10. 1947, stan. Ljubljanska ulica 33, 
Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedo-
vanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih 
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahteva-
jo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet 
dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 
142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 2019

D 97/2019 Os-2623/19
Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je 

v teku zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Šelihu, 
rojenem 17. 8. 1857, nazadnje stanujočem Tolsti Vrh 8, 
Loče, ki je umrl 27. 3. 1938, sodišče poziva dediče, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v zadevi D 97/2019, najkasneje 
v enem letu od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 7. 2019

Oklici pogrešanih

N 12/2019 Os-1501/19
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 20, Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešane Helene 
Lampachner za mrtvo.

Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 17. 7. 
1899 kot Helena Šukalja materi Heleni Komac in očetu 
Ivanu Šukalji. Imela je brata Franca Šukaljo. Njeno za-
dnje znano prebivališče je bilo na naslovu Dvor 4 v Bov-
cu. Imenovana je bila v zemljiško knjigo, kot lastnica 
nepremičnin v k.o. Bovec vknjižena na podlagi sklepa 
o dedovanju po pokojnem očetu, ki je umrl leta 1935 in 
je imel zadnje stalno prebivališče na naslovu Dvor 4, 
Bovec. Očitno pa je bila v času izvedbe zapuščinskega 
postopa že v Avstriji, natančneje na Dunaju.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razglasilo 
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o neprav-
dnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 26. 2. 2019
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Spričevala preklicujejo

Protner Tomo, Mladinska ulica 4, Maribor, indeks, 
št. 20140173, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakul-
teta, leto izdaje 2014. gni-340813

Šilc Marija, Martinjak 31, Cerknica, indeks, 
št. 20140211, izdala PF Ljubljana, leto izdaje 2014. 
gnm-340809

Drugo preklicujejo

AGRO LOGISTIC, d.o.o., Kramarovci 14, Rogašov-
ci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500046255000, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Denijal Jušić. gnb-340820

Antolić Željko, Gerbičeva 49, Ljubljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500029680001, izdal Cetis 
Celje d.d. gng-340815

Arriva Kam-Bus, d.o.o., Perovo 30, Kamnik, izvod 
licence, št. GE009886/00276/027, za avtobus, reg. 
št. LJ-KAM-815, veljavnost do 14. 11. 2022. gnj-340816

BRAZDA d.o.o., Selce 2A, Pivka, potrdilo za voz-
nika, št. 015482/SŠD51-2-2702/2018, izdano na ime 
Sandić Dragan, veljavnost do 28. 5. 2019. gnj-340812

CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, taksi 
nalepko za vozilo Renault Traffic, reg. št. LJ 03-KUI, 
veljavnost do 17. 8. 2022. gnc-340819

DURABEL d.o.o., Šavna Peč 23A, Hrastnik, iz-
vod licence, št. GE007809/06021/010, za vozilo reg. 
št. LJ 63 KPM, veljavnost do 28. 1. 2021. gnk-340811

Habibovič Nail, Pot na Lavo 225, Celje, certifikat 
NPK izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2408, iz-
dan leta 2007, izdajatelj Šolski center Celje. gnp-340806

Horvat Dušan, Dobrovnik 267a, Dobrovnik – Dobro-
nak, certifikat za NPK varnostnik/varnostnica, št. C646. 
gnh-340814

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3059/2019, iz-
dano na ime Jovanović Goran, veljavno od 20. 5. 2019 
do 17. 8. 2019, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije, leta 2019. gno-340807

Kovačević Stevan, Vipavska ulica 1, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500014752006, izdal Cetis 
d.d. gnq-340805

MATJAŽ FARKAŠ S.P., Dobrna 3D, Dobrna, potr-
dilo za voznika, št. 015364/SŠD13-2-1863/2018, izdano 
na ime Šeketa Asmir, veljavnost od 6. 4. 2018 do 19. 3. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gne-340817

MATJAŽ FARKAŠ S.P., Dobrna 3D, Dobrna, potrdi-
lo za voznika, št. 015364/BGD13-2-1132/2019, izdano 
na ime Šeketa Asmir, veljavnost od 20. 3. 2019 do 24. 7. 

Preklici

2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnd-340818

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1220, država 11, oznaka države 070. 
gnz-340821

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1221, država 11, oznaka države 070. 
gny-340822

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1222, država 11, oznaka države 070. 
gnx-340823

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1224, država 11, oznaka države 070. 
gnw-340824

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1232, država 11, oznaka države 070. 
gnv-340825

MEGA-TRANS, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 1229, država 11, oznaka države 070. 
gnu-340826

RENATA LIPIČNIK s.p., Bukovlje 9, Strani-
ce, izvod licence, št. 013375/002, za vozilo Peugeot 
Expert/2.0/HDI, reg. št. CE NV 422, veljavnost do 18. 9. 
2019. gnl-340810

Svet Ljubo, Unec 97a, Rakek, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500027230001, izdal Cetis Celje d.d. 
gnt-340827

TAXI LIFE d.o.o., Beblerjev trg 13, Ljubljana, 
taxi nalepka za tablo, št. G007850/07358/002, reg. 
št. LJ25-RER, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnn-340808
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