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Št. 4300-11/2020 Ob-1100/21

Sprememba
javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
redno vzdrževanje občinskih cest,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 164/20 z 
dne 13. 11. 2020, št. objave Ob-3264/20.

V 12. točki se rok za predložitev prijav spremeni 
tako, da se glasi: »19. 2. 2021«.

V 13. točki se datum odpiranja prijav spremeni tako, 
da se glasi: »19. 2. 2021«.

V 14. točki se datum za podajo zahtev za dodatna 
pojasnila spremeni tako, da se glasi: »27. 1. 2021«.

Občina Brežice

Št. 4300-4/2020/8 Ob-1127/21
Na podlagi:
– 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 sploš-
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z vsemi 
spremembami;

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 z vsemi spremembami;

– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razvelja-
vitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z vsemi spremembami;

– Uredbe (EU) št. 1300/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 
z vsemi spremembami;

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;

– Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju  2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16);

Javni razpisi

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 75/19 – 
ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20);

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19, 174/20);

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20);

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20);

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20);

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju  
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18);

– Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 
82/20, 152/20 – ZZUOOP, v nadaljevanju: ZZDej) in

– sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega 
razpisa za izbor operacije Mobilni timi za rehabilitacijo 
št. 4300-4/2020/2 z dne 25. 11. 2020 in odločitve Službe 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori jav-
nemu razpisu, št. 3032-161/2020/7, z dne 13. 1. 2021,
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za 
rehabilitacijo« (v nadaljnjem besedilu: JR) sofinanci-
ra Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS). JR se bo izva-
jal v okviru spremenjenega Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju  
2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP 2014–2020, 
prednostne osi: 9. "Socialna vključenost in zmanjše-
vanje tveganja revščine", prednostne naložbe: 9.1. 
"Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem ena-
kih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje 
zaposljivosti". JR se bo izvajal kot instrument za izbor 
operacij. Operacijo v okviru tega JR predstavljajo pro-
jekti izbranih prijaviteljev.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadalje-
vanju: ministrstvo).
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Uporabnike lahko na podlagi naloga za rehabili-
tacijo napotujejo IOZ, ki so del mreže zdravstvenega 
varstva na primarni ravni in delujejo na območju, ki ga 
pokriva Prijavitelj.3

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje vzpostavitev treh mo-

bilnih timov za rehabilitacijo ranljive skupine ljudi, ki 
zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali 
drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilita-
cije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži in 
so starejši od 65 let ter živijo doma.

Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije 
na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do 
storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s te-
žavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, 
operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in ko-
gnitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja 
čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti 
samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in 
družbenem življenju. Projektne aktivnosti so namenje-
ne populaciji starejših, ki so slabše pomični oziroma 
kognitivno oškodovani, kar pomeni, da zaradi težav v 
pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih ovira-
nosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni 
organiziranosti izvajalcev v javni mreži.

Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z 
vidika varovanja zdravja in preprečitve širjenja nalezljivih 
bolezni na starejšo populacijo, ki se v tem oziru šteje za 
ranljivo skupino. S premišljenim omejevanjem ne nujnih 
stikov med ljudmi, kar se je v epidemiji nalezljive bole-
zni COVID-19 izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo za 
preprečevanje širjenja virusa, pa v ospredje stopa tudi 
nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo.

Vzpostavljeni in delujoči mobilni timi za rehabilitaci-
jo bodo pripomogli k dvigu dostopnosti do storitev reha-
bilitacije ljudem, ki so slabše pomični, in so zato še bolj 
vezani na domače okolje. S tem bodo lahko pripomogli 
tudi k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja 
in dobrega počutja, zmanjšanju obsega odvisnosti od 
drugih ter izboljšani kakovosti življenja teh ljudi in tudi 
njihovih neformalnih oskrbovalcev.

Prijavitelji1 na JR so zdravstveni domovi s pripadajo-
čimi zdravstvenimi postajami iz 9. člena Zakona o zdrav-
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 
64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP; 
ZZDej), ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni (v nadaljnjem besedilu: Prijavitelj).

1 Zdravstveni domovi, ki so vključeni v operacije »Preobli-
kovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje 
skupnostnih storitev in programov za starejše«, ali »Preobli-
kovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje 
skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski 
regiji Vzhodna Slovenija« ne morejo biti prijavitelji na ta JR.

Uporabniki2 storitev mobilnih timov za rehabilitaci-
jo so ljudje, starejši od 65 let, ki so slabše pomični, in 
imajo stalno ali začasno prebivališče na območju, ki ga 
pokriva Prijavitelj ter pri katerih izbrani osebni zdravnik 
(v nadaljevanju IOZ) ugotovi potrebo po rehabilitaciji na 
domu. Za potencialnega uporabnika IOZ izda nalog za 
rehabilitacijo, na podlagi katerega se uporabnika lahko 
vključi v projekt. Nalog za rehabilitacijo kot del dokumen-
tacije pripravi ministrstvo.

2 Uporabniki storitev, ki so vključeni v operacije »Pre-
oblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za 
nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, ali 
»Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev 
za nudenje skupnostnih storitev in programov za starej-
še v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« ali so vključeni 
v storitve medicinske rehabilitacije v okviru izvajalcev, ki 
skladno s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti izva-
jajo medicinsko rehabilitacijo v javni mreži, ne morejo biti 
uporabniki v tem JR.

3 Prijavitelj lahko za te namene z izbranimi osebnimi 
zdravniki, ki svojo dejavnost opravljajo na podlagi koncesij, 
sklene Dogovor o sodelovanju. S tem se omogoči, da lahko 
v storitve rehabilitacije na domu, svoje bolnike napotujejo 
tudi IOZ koncesionarji, ki delujejo na območju, ki ga pokriva 
prijavitelj. 

Vse storitve rehabilitacije, ki jih uporabnik v okviru 
tega JR prejme, sodijo med upravičene stroške tega JR.

Vsak uporabnik lahko na domu prejme do 20 ur 
storitev rehabilitacije. Če strokovni delavci mobilnega re-
habilitacijskega tima ocenijo, da bi uporabnik potreboval 
večji obseg ur, lahko IOZ naknadno izda nov nalog za 
rehabilitacijo, na podlagi katerega uporabnik prejme še 
dodatnih 20 ur storitev rehabilitacije4.

4 Ponovni nalog za rehabilitacijo se lahko izda samo 
enkrat za posameznega uporabnika. Kar pomeni, da lahko 
uporabnik prejme skupaj največ 40 ur storitev.

Vsaj četrtina uporabnikov v okviru JR se vključi v 
storitve rehabilitacije na daljavo, ki omogoča prenos 
rehabilitacijskih storitev na oddaljeno lokacijo z uporabo 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij, pri čemer 
pa morata biti najmanj začetna in končna ocena narejeni 
v neposrednem stiku z uporabnikom.

Mobilni tim za rehabilitacijo za vsakega uporabni-
ka pripravi Načrt rehabilitacije, iz katerega so razvidni 
najmanj:

– namen rehabilitacije,
– cilji rehabilitacije,
– storitve rehabilitacije,
– časovni obseg in termin posamezne storitve re-

habilitacije in
– izvajalec posamezne storitve rehabilitacije.
Po končani rehabilitaciji mobilni tim za rehabilitacijo 

za vsakega uporabnika pripravi Poročilo o rehabilitaciji, 
ki zajema vsaj začetno oceno stanja, načrt rehabilitacije, 
končno oceno stanja in morebitna priporočila za nadalj-
njo obravnavo. Poročilo o rehabilitaciji prejme tudi IOZ.

Ključni cilji JR:
– vzpostavitev dveh mobilnih timov za rehabilitacijo 

v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: 
KRVS),

– vzpostavitev enega mobilnega tima za rehabili-
tacijo v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadalje-
vanju: KRZS),

– testirati model rehabilitacije na domu s ciljem 
ohranjanja ali doseganja najvišje stopnje zdravja, do-
brega počutja ter povečanja samostojnosti ljudi, starej-
ših od 65 let, ki so slabše pomični in pripraviti predloge 
sistemskih rešitev,

– dvigniti dostopnost do storitev rehabilitacije lju-
dem, starejšim od 65 let, ki so slabše pomični in zato 
vezani na domače okolje.

Ciljne skupine JR:
Različne skupine oseb, ki potrebujejo dolgotrajno 

pomoč, izvajalci storitev in programov ter osebe, ki po-
trebujejo integrirane skupnostne storitve in programe.

Tabela 1: Kadri, ki sestavljajo posamezen tim za 
rehabilitacijo na domu:

Kadri Število
Diplomirani fizioterapevt 1–2
Diplomirani delovni terapevt 0–1
Mag. kineziologije 0–1
Skupaj 3
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Posamezni mobilni tim za rehabilitacijo sestavlja-
jo 3 kadri iz Tabele 1, zaposleni za polni delovni čas. 
Kadrovsko sestavo mobilnega tima oblikuje prijavitelj v 
skladu z organizacijskimi in kadrovskimi možnostmi, in 
sicer na naslednji način:

– 1 diplomirani fizioterapevt, 1 diplomirani delovni 
terapevt, 1 mag. kineziologije ali

– 2 diplomirana fizioterapevta in 1 diplomirani de-
lovni terapevt ali

– 2 diplomirana fizioterapevta in 1 mag. kineziologije.
Vsi zgoraj navedeni kadri morajo izpolnjevati po-

goje za samostojno opravljanje del in nalog s podro-
čja zaposlitve in imeti vsaj 1 leto delovnih izkušenj na 
svojem strokovnem področju. Če posameznega kadra 
ni mogoče zaposliti, se lahko izjemoma, s privoljenjem 
ministrstva, posamezni kader zamenja z drugim. Če 
nadalje ni mogoča sklenitev delovnega razmerja, se 
lahko s posameznim kadrom izjemoma, s privoljenjem 
ministrstva, sklene podjemno pogodbo oziroma drugo 
ustrezno pravno podlago.

Delo in naloge mobilnega tima za rehabilitacijo 
vključujejo zlasti:

– sprejem nalogov za rehabilitacijo;
– izdelavo začetne in končne ocene stanja upo-

rabnika;
– pripravo Načrta rehabilitacije;
– izvajanje storitev rehabilitacije v skladu z Načrtom 

rehabilitacije;

– pripravo Poročila o rehabilitaciji za IOZ uporab-
nika;

– mesečno poročanje ministrstvu.
3. Določitev lokacije izvajanja aktivnosti (regije iz-

vajanja)
Aktivnosti JR se bodo izvajale v KRVS in KRZS in 

bodo sofinancirane v razmerju 60  % iz KRVS in 40  % 
iz KRZS. Predvideni ukrepi pa imajo vpliv na celo-
tno državo, saj uporabniki vstopajo iz vseh območij 
Republike Slovenije. Pri JR gre za uporabo načela 
PRO RATA, kjer se na podlagi kohezijske razdeli-
tve vzhodne in zahodne kohezijske regije razmerje 
utemeljuje na 60-odstotno sofinanciranje iz KRVS in 
40-odstotno iz KRZS. Dodelitev je definirana na pod-
lagi OP 2014–2020, ki zaradi slabše razvitosti KRVS 
predvideva porabo 60  % finančnih sredstev v tej regiji 
in 40  % finančnih sredstev v KRZS. Po istem ključu 
se obravnava tudi kazalnik »število vzpostavljenih 
rehabilitacijskih timov«.

4. Pričakovani rezultati
Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka:
– število vzpostavljenih mobilnih timov za rehabili-

tacijo v KRVS in KRZS.
Spremljali se bodo naslednji kazalniki rezultata:
– 200 vključenih uporabnikov v storitve rehabilita-

cije na posamezen mobilni tim za rehabilitacijo v času 
izvajanja projekta. Od teh mora biti vsaj ¼ uporabnikov 
vključenih tudi v storitve rehabilitacije na daljavo.

Tabela 2: Kazalniki učinka JR:

Kazalnik učinka Kategorija regije Ciljna vrednost
Število vzpostavljenih mobilnih timov za rehabilitacijo KRVS in KRZS 3
Skupaj 3

Tabela 3: Kazalniki rezultata JR:

Kazalnik rezultata Kategorija regije Ciljna vrednost 
(skupaj za vse time)

Vključeni uporabniki v okviru 3 mobilnih timov 
za rehabilitacijo KRVS in KRZS 600

(delitev V 60 % in Z 40 %)
Skupaj 600

Tabela 4: Specifični kazalniki izložkov programa ESS:

Kazalnik Enota (SUBJEKTI)
CV33 – Število subjektov, ki so podprti pri boju proti učinkom pandemije COVID-19 3
Skupaj 3

5. Obveznosti prijaviteljev, izbranih na javnem raz-
pisu

Prijavitelj, izbran na JR:
– mora v osmih dneh od prejema poziva k podpisu 

pogodbe o sofinanciranju, pogodbo podpisati in jo vrniti 
ministrstvu. V kolikor prijavitelj tega v navedenem roku 
ne stori, se šteje, da je prijavo umaknil;

– bo izvedel aktivnosti skladno z oddano in potrjeno 
prijavo oziroma bo ministrstvo takoj obvestil o odstopa-
njih od potrjenega projekta;

– mora podati resnične podatke in izjave, v naspro-
tnem primeru ima ministrstvo pravico kadarkoli pogodbo 
prekiniti, v kolikor bi se izkazalo, da sredstev v primeru 
dejanskih podatkov ne bi prejel zaradi neizpolnjevanja 
pogojev in nedoseganja števila točk po splošnem merilu 
oziroma dodatnih merilih;
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– bo izvajal aktivnosti projekta gospodarno, v skla-
du s pogodbo o sofinanciranju, navodili ministrstva in 
veljavnimi predpisi;

– bo dodeljena sredstva uporabil izključno za izva-
janje projekta v skladu z oddano prijavo in s podpisano 
pogodbo o sofinanciranju;

– bo preprečeval, odkrival, evidentiral in odpravljal 
nepravilnosti pri izvajanju projekta ter o tem obveščal 
ministrstvo;

– bo v skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
pred izvajanjem projekta določil ustrezno ločeno raču-
novodsko kodo in vodil ločen računovodski sistem ali 
ustrezno knjigovodsko evidenco za izvajanje projekta;

– bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vseh 
dokumentov, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne re-

vizijske sledi, in sicer najmanj deset let po zadnjem 
prejetem izplačilu;

– bo zagotavljal možnost nadzora porabe sred-
stev s strani Službe Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
revizorjev in ostalih nadzornih organov EU in Republike 
Slovenije, vključno s posredniškim organom in skladom 
ter ukrepal skladno z njihovimi priporočili in o tem obve-
ščal ministrstvo.

Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavite-
lja, izbranega na tem JR, bodo natančneje določene v 
pogodbi o sofinanciranju.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj, ki kandidira na JR, mora izpolnjevati po-

goje, ki so navedeni v Tabeli 5.

Tabela 5: Pogoji za prijavitelja
Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

1 Ima na dan objave tega JR status zdravstvenega doma v Republiki 
Sloveniji iz 9. člena ZZDej.

Odlok o ustanovitvi 
zdravstvenega doma;

2

Ni vključen v operacije »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih 
izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, 
in »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje 
skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija«.

izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev;

3 Ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna za isti namen. izjava o izpolnjevanju obveznih 
pogojev;

4 Ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske 
unije, za stroške, ki so predmet tega JR.

izjava glede dvojnega 
financiranja;

5

Ima na dan podpisa izjave Prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev (Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev) poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene z zakonom.

potrdilo FURS;

6 V kolikor ima upravičenec pravico do odbitka davka na dodano vrednost, 
mora navesti stopnjo odbitnega deleža DDV.

izjava odgovorne osebe glede 
morebitne odbitne stopnje davka 
na dodano vrednost;

7

Prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Obrazec 4: Soglasje za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgovornih oseb 
prijavitelja).

potrdilo Ministrstva 
za pravosodje;

8 Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije. izjava;

9 Izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za izvedbo projekta. pogoji se bodo preverili 
v prijavnici za projekt.

Izjave, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, morajo 
podpisati zakoniti zastopniki prijavitelja.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 8 iz zgornje tabele) prijavitelj podpiše 
Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spreje-
manju razpisanih pogojev, s katerim pod kazensko in 
materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in spre-
jemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem JR.

Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga 
prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazca 4: Soglasje za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih/odgo-
vornih oseb prijavitelja in Soglasje za pridobitev podat-
kov iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj, nave-
dena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.

Za dokazovanje točke 9 je treba priložiti Obrazec 1: 
Prijavnica.
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Vsako navajanje neresničnih podatkov v predlože-
ni ponudbi je kaznivo, ob morebitni sklenjeni pogodbi 
o sofinanciranju pa je tudi osnova za prekinitev le-te. 
Ministrstvo lahko zahteva tudi vračilo vseh ali dela že 
prejetih sredstev skupaj z zakonskimi obrestmi, obraču-
nanimi od dneva nakazila do dneva vračila. Navajanje 
neresničnih podatkov ima za posledico materialno in 
kazensko odgovornost.

Ob morebitnem dvomu glede izpolnjevanja pogojev 
lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

7. Merila za izbor
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 

vse formalne pogoje v skladu z določbami JR, bo oce-
nila komisija za vodenje postopka JR za izbor operacije 
Mobilni timi za rehabilitacijo.

7.1 Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, 

komisija za vodenje postopka JR prijavo izloči in je ne 
ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.

Tabela št. 6: Izločitvena merila

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji JR.
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem 
JR in razpisno dokumentacijo.
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta vsebuje vse pričakovane aktivnosti, ki so predvidene v JR.
Dokazilo: Obrazec 1: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

Tabela št. 7: Merila za ocenjevanje prijav »Mobilni timi za rehabilitacijo« 

VSEBINSKA USTREZNOST Št. točk Max. št. točk

Skladnost programa Program je skladen z namenom JR iz točke 2 tega 
JR.

0–10 30

Program je predstavljen jasno in jedrnato. 0–10

Program je predstavljen v skladu z zahtevami 
prijavnega obrazca.

0–10

Konkretnost programa Aktivnosti, metode in pristopi dela so jasno 
in konkretno opredeljeni.

0–5 10

Časovnica je ustrezna in izvedljiva. 0–5

Ciljne skupine Prednostne ciljne skupine so jasno opredeljene. 0–5 10

Način doseganja in naslavljanja ciljnih skupin 
je jasno določen.

0–5

KAKOVOST PROGRAMA

Krepitev kapacitet organizacije Program predvideva nove zaposlitve. 0–5 10

Program predvideva dodatna izobraževanja 
in usposabljanja.

0–5

Kazalniki rezultatov Kazalniki rezultatov so primerni. 0–5 10

Kazalniki rezultatov so količinsko opredeljeni. 0–5

Trajnost predvidenih rezultatov Rezultati operacije so trajni. 0–10 10

Usposobljenost upravičencev 
za izvedbo operacije

Upravičenci so usposobljeni za izvedbo operacije. 0–10 10

FINANCIRANJE PROGRAMA

Ustreznost Utemeljenost in racionalnost predlaganih stroškov 
in človeških virov glede na predmet izbornega 
postopka.

0–10 10

Skupaj najvišje možno število točk 100



Stran 72 / Št. 10 / 22. 1. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Naj-
višje možno skupno število točk je 100. Izbrana bosta 
2 prijavitelja, ki bosta dosegla najvišje število točk med 
prijavitelji iz KRVS in 1 prijavitelj, ki bo dosegel najvišje 
število točk med prijavitelji iz KRZS.

Če bo število točk pri posameznih prijaviteljih po iz-
vedbi zgornjih ocenjevalnih postopkih enako, bo uporablje-
no dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto. V 
kolikor bo tudi čas oddaje enak, bo prijavitelja določil žreb.

8. Obdobje upravičenosti stroškov
8.1 Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-

deljena sredstva (predviden datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 

nastale od pravnomočnega sklepa o izboru do 30. 6. 
2023. Obdobje upravičenosti izdatkov je od pravno-
močnega sklepa o izboru do 31. 8. 2023 (datum plačila 
opravljenih storitev/dobavljenega blaga). Obdobje upra-
vičenosti javnih izdatkov je od pravnomočnega sklepa 
o izboru do 31. 10. 2023 (datum izplačila iz državnega 
proračuna).

9. Financiranje
JR financira Evropska unija, in sicer iz ESS.
Upravičeni izdatki izbranih projektov so v celoti, 

100 %, upravičeni do povračila. Namenska sredstva 
ESS predstavljajo 100 % celotnih upravičenih javnih iz-
datkov za upravičene stroške projekta.

9.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sred-

stev za JR znaša največ do 1.000.000,00 EUR.

Tabela št. 8: Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev

LETO 2021 2022 2023 SKUPAJ
266.666,70 266.666,70 133.333,30 666.666,70

SKUPAJ KRVS 266.666,70 266.666,70 133.333,30 666.666,70

133.333,30 133.333,30 66.666,70 333.333,30
SKUPAJ KRZS 133.333,30 133.333,30 66.666,70 333.333,30
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE 400.000,00 400.000,00 200.000,00 1.000.000,00
EU DEL 100 % 400.000,00 400.000,00 200.000,00 1.000.000,00

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, bo to objavljeno v Uradnem listu RS, do izdaje skle-
pov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko osta-
ne nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog. 
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v 
primeru, da ne zadoščajo za pokrivanje celotnega pla-
niranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni kon-
strukciji vloge, ki bi bila zadnja upravičena do sofinanci-
ranja. Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s 
pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega 
načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti prora-
čunskih sredstev.

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi za 100 % so-
financiranje stroškov projekta, vendar največ do 
333.333,30 EUR.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom 
pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz fi-
nančnega načrta prijavljenega projekta.

V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje 
vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko 
od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril 
iz lastnih virov.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih in 
vrstah stroškov izbranim prijaviteljem predlaga prilago-
ditev dinamike sofinanciranja.

Izvedba postopka JR je vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva.

10. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
10.1 Upravičene aktivnosti
Do sofinanciranja na podlagi predmetnega JR so 

upravičene aktivnosti projektov, ki so:

– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi 
tega JR in

– v skladu z namenom in cilji JR.
10.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega JR so upra-

vičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega 

projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji 
prijavljenega projekta,

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za 
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile 
izvedene v okviru prijavljenega projekta,

– prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posa-
meznega prijavljenega projekta,

– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listina-
mi oziroma listinami enake dokazne vrednosti,

– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili.

V primeru, da so dejanski upravičeni stroški nižji 
od odobrenih oziroma prijavljenih, je izbrani prijavitelj 
upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko pora-
bljenih stroškov.

10.3 Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

V skladu z aktualnimi Navodili organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske poli-
tike v programskem obdobju  2014–2020, objavljenimi na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vse-
mi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe, bo ministrstvo 3 projektom, ki bodo v skladu z merili 
za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za:

http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
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– stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive 
podpore);

– stroške za službena potovanja;
– stroške informiranja in komuniciranja;
– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– investicije (oprema in druga opredmetena osnov-

na sredstva in investicije v neopredmetena sredstva);
– pavšalni zneski;
– davek na dodano vrednost (DDV).
A. Standardni strošek na enoto – Standardne lestvi-

ce stroškov na enoto A)
Pogoji upravičenosti za standardni strošek na enoto 

(v nadaljevanju: SSE):
V skladu z Opisom metode izračuna poenosta-

vljenih oblik stroškov dela za operacijo »Mobilni timi za 
rehabilitacijo« (št. 303-26/2020-4, z dne 15. 12. 2020) 
bo za izračun upravičenih stroškov zaposlenih (kot za-
poslene se razume osebe, ki so z izbranim prijaviteljem 
sklenile pogodbo o zaposlitvi) izbrani prijavitelj upo-
rabljal poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore, in sicer bodo v okviru operacije »Mo-
bilni timi za rehabilitacijo« stroški zaposlenih povrnjeni v 
obliki SSE. Enota SSE predstavlja mesečni strošek dela 
zaposlenega na projektu.

Posamezni kader je lahko zaposlen za polni ali po-
lovični delovni čas (1 ali 0,5), posledično je lahko SSE 
polni ali polovični.

Višina SSE A (velja za diplomiranega fizioterapevta, 
diplomiranega delovnega terapevta, magistra kineziolo-
gije) znaša 2.421,77 EUR mesečno (povprečna osnov-
na bruto bruto plača z dodatki). V primeru zaposlitve za 
polovični delovni čas znaša višina SSE A 1.210,89 EUR.

Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdat-
kov je dolžnost izbranega prijavitelja.

11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina financiranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev eu za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike: 
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za ko-
hezijsko politiko: 100 %.

13. Postopek izbora prijaviteljev
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s 

pogoji JR in z merili za ocenjevanje.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 2. 

2021 do 23.59 ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 

skupaj z vsemi obrazci ter prilogami in v enem elektron-
skem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni 
s Prilogo 2: Označba prijave, z vidno oznako »Ne odpi-
raj – prijava na Javni razpis za izbor operacije mobilni 
timi za rehabilitacijo«, ki je del razpisne dokumentacije, 
z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na na-
slov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski 
obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Vloga se šteje za pravočasno, če je bila predložena 
osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na naslov 
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 
roka navedenega v objavi javnega razpisa ter če je bila 
do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo s 
sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo. Če prijavi-
telj odda več prijav, bodo vse, razen prve oddane, zavr-
žene, razen v primeru, če prvo uradno/pisno umakne.

14. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi 

z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti 
zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski na-
slov ministrstva: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v 
pisni obliki na spletni strani Republike Slovenije GOV.SI 
(https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/) 
pod rubriko »Javne objave Ministrstva za zdravje« v 
rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori 
imajo lahko status dopolnitve razpisne dokumentacije. 
Vprašanja se postavljajo do vključno dne 4. 2. 2021.

14.1 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti pri-
jav in ocenjevanje

Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje po-
stopka JR (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenu-
je minister za zdravje ali od njega pooblaščena oseba.

Odpiranje vlog bo potekalo v prisotnosti članov 
komisije v prostorih ministrstva in zaradi pričakovane-
ga večjega števila vlog ne bo javno. Vloge se bodo 
odpirale 12. 2. 2021 ob 12. uri. Pri odpiranju vlog bo 
komisija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se 
bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi 
dokumenti tako, kot je določeno v 17. točki te razpisne 
dokumentacije.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati skupne 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih ele-
mentov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Zavržene bodo vloge, ki ne bodo:
– poslane v roku in na način, ki je določen v 13. toč-

ki tega JR,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva be-

sedilo tega JR in ne bodo dopolnjene v skladu in rokom 
iz poziva za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

iz točke 6 in 7 tega JR,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebin-

skem področju podanih več prijav, po številu točk uvr-
ščene na nižje mesto kot ga bodo zasedle ostale prijave.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločil minister.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v 7. točki tega JR.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju  2014–2020, 
ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju 
projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko JR ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in sicer 
z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministr-
stvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo spre-
memb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba ozi-
roma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije 
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdrav-
je/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
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15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poo-
blaščene osebe o izidu JR obveščeni najkasneje v roku 
šestdeset dni od prejema zadnje popolne vloge.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz JR in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila 
dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa 
ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo 
tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

16. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mi-
nistrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/

17. Vsebina in priprava vloge na razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega 

razpisa, prijavne obrazce in priloge.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati ali 
natisniti tako, da bi ti lahko bili nepregledni ter delovali, 
kot da bi bili spremenjeni. Prijavni obrazec s prilogami 
in dokazili, finančni načrt ter parafirano vzorčno pogod-
bo je potrebno predložiti tudi na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ) v Word 
oziroma Excel ter v obliki pdf. Tiskana verzija posredo-
vanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. 
V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja 
tiskana verzija.

Razpisna dokumentacija obsega naslednje doku-
mente:

I. Besedilo javnega razpisa za izbor operacije »Mo-
bilni timi za rehabilitacijo«

II. Prijavni obrazci
– Obrazec 1: Prijavnica
– Obrazec 2: Finančni načrt projekta
– Obrazec 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisanih pogojev
– Obrazec 4: Soglasje za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence pravnih/ogovornih oseb prijavitelja 
in Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence 
fizičnih oseb

III. Parafirani vzorec pogodbe o sofinanciranju (Pri-
loga 1)

IV. Dokazila (iz 6. točke razpisne dokumentacije)
Prijavitelj mora poleg pravilno izpolnjenih prijavnih 

obrazcev, finančnega načrta in parafiranega vzorca po-
godbe o sofinanciranju, k vlogi priložiti še dokazila iz 
6. točke razpisne dokumentacije.

Ovojnica mora biti ob prijavi na razpis pravilno iz-
polnjena in je v Prilogi 2 te razpisne dokumentacije – 
Označba prijave.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce, priloge, izjave ter dokazila.

Ministrstvo prilaga v vednost prijaviteljem veljavna 
Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v 
obdobju  2014–2020 in Tabelo 1: Kohezijski regiji Re-
publike Slovenije.

18. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

18.1 Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Izbrani prijavitelji morajo izvesti projekt skladno z 
določili pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temelj-
nimi načeli zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:

– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspeš-
nosti,

– načelom zagotavljanja konkurence med ponud-
niki,

– načelom transparentnosti javnega naročanja,
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na 

način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. 
Izbrani prijavitelj bo moral pri porabi dodeljenih sredstev 
upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.

18.2 Zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 
115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja

Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in ob-
veščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje  2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sprejetje sofinanciranja s strani izbranega prijavite-
lja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam projek-
tov, ki bo javno objavljen.

18.3 Skupna podpora iz skladov
Skupna podpora iz skladov, skladno z 98. členom 

Uredbe 1303/2013/EU, ni predvidena.
18.4 Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-

jektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo ce-

lotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter 
zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za po-
trebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije 
in nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 31. de-
cembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vse-
bujejo končne izdatke končanega projekta. O natančnem 
datumu za hrambo dokumentacije bo izbrani prijavitelj po 
končanem projektu obveščen pisno s strani ministrstva.

Izbrani prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati pora-
bo sredstev za projekt računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak 
projekt posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo izbrani prijavitelj 
dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.

18.5 Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
projektu nadzornim organom

Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, ad-
ministrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, 
katerega financiranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega JR. Nadzor se izvaja s strani ministrstva 
kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa 
za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacional-
nih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v na-
daljnjem besedilu: nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom pre-
dložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravil-
nost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega 
projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo 
izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške pro-
grame, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta 
ter rezultate projekta. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi pre-
verjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, 
ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje 
na kraju samem. Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati 
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih orga-
nov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/javne-objave-ministrstva-za-zdravje/
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
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V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s 
strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izva-
janju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavni-
mi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za pro-
gramsko obdobje  2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje fi-
nančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede komisija 
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smerni-
cami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo 
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija 
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, 
ki so podlaga za določanje finančnega popravka, dolo-
čili ustrezne finančne popravke – znižanje financiranja 
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo 
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.

18.6 Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega JR, v skladu z zakonodajo, 
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 
7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom 
Uredbe 1304/2013/EU.

Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18.7 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 
vsebino JR in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15, 32/16, 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Pri-
javitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču 
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti 
razkriti oziroma dostopni javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18.8 Zahteve glede spremljanja neto prihodkov pro-
jekt

Projekt ne ustvarja prihodkov.
18.9 Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-

seganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-

tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I 
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in MZ zagotav-

ljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. 
Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spre-
mljanja in vrednotenje operacije, so natančneje oprede-
ljeni pod točko 4 JR v tabelah 2, 3 in 4.

19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem JR dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
JR na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, bo izbrani prijavitelj dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski ra-
čun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike 
Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje izvedeno namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
sameznega projekta ali se ugotovi, da je višina projekta 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uvelja-
vljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz kate-
rega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun iz-
branega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.

Ministrstvo za zdravje

Št. 5100-1/2021-2 Ob-1120/21
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilni-
ka o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter sprem-
ljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 142/20; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – urad-
no prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 v nadaljeva-
nju: Zakon); Metodologije ocenjevanja prijav za razpise 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z 
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z 
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z 
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z 
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 z 
dne 4. 1. 2021; v zvezi z Dogovorom o multilateralni vo-
dilni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement (MLA), 
št. 020-5/2020-1 objavlja

http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/19/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/zak-RRD-19.asp
http://www.arrs.si/sl/akti/zak-RRD-19.asp
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javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 
Weave, kjer FWO (The Research Foundation – 
Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: ARRS). 

2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, 
kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) 
deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni raz-
pis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega 
ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v 
okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), 
ki je bil na javnem razpisu The Research Foundation 
– Flanders, FWO (v nadaljevanju: FWO) (gl. poveza-
vo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in 
predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem 
raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slo-
venski vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: 
dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristran-
skem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko 
sodelujejo tudi avstrijski (FWF),luksemburški (FNR), ali 
švicarski (SNSF) vodja projekta (v nadaljevanju: tristran-
ski raziskovalni projekt).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in 
s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj 
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo 
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem 
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju razisko-
valne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno- 
razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih 
raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raz-
iskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateral-
ni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih 
Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWF (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), 
FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaande-
ren, Belgija – Flandrija), FNR (Fonds National de la Re-
cherche, Luxemburg) in SNSF (Swiss National Science 
Foundation, Švica).

5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpi-
san v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev 
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima 
evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec 
ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži 
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in 
vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti dok-
torat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspe-
šnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna 
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS 
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka jav-
nega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskoval-
ne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) 
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, 
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke razi-
skovalca iz zbirke podatkov o izvajalcih raziskovalne in 
razvojne dejavnosti, ki jo vodi agencija, v normativni za-
pis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je 

lahko največ štiri leta.
(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega 

raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR 
letno v primeru, da raziskovalni projekt traja štiri leta 
in 100.00 EUR letno v primeru, da raziskovalni projekt 
traja tri leta.

(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristran-
skega raziskovalnega projekta mora biti oddana na 
razpis, ki ga objavi FWO. Slovenski in flamski del, v 
primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi 
avstrijski, luksemburški ali švicarski del skupnega raz-
iskovalnega projekta, morata/jo biti ozko povezana/i in 
komplementarna/i, znanstveni prispevek vsake izmed 
strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava dvostran-
skega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora 
izpolnjevati pogoje pri FWO.

(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospo-
darska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o 
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, 
predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje držav-
nih pomoči ARRS-DP-LA-2021.

5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega 
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zapo-
slen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni 
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delov-
nega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem 
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, 
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 ura-
mi.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih razi-
skovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, 
upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih razi-
skovalnih zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo 
imeti najmanj 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na 
letnem nivoju.

https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-lead/
https://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-collaboration/intra-european-research-projects/weave/weave-fwo-lead/


Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 10 / 22. 1. 2021 / Stran 77 

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v ob-
dobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj 
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvaja-
njem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelu-
joče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni 
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWO pozi-
tivno ocenjen. ARRS bo sofinancirala skupni dvostranski 
ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da razi-
skovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelu-
joče partnerske agencije.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpol-

njeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede 
izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka točke 5.1. 
predmetnega javnega razpisa, s strani FWO pridobi 
ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se 
prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni 
ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne de-
javnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih 
ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupi-
ne, ki se preverja na letnem nivoju in pogoja glede pozi-
tivne ocene skupnega raziskovalnega projekta pri FWO, 
ki mora biti izpolnjen na dan sklepa ZSA. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja flamskega dela raziskovalnega projekta v 
sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega 
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih razisko-
valnih projektov pa tudi z vodjo avstrijskega, luksembur-
škega ali švicarskega dela raziskovalnega projekta, pri-
pravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta v skladu 
z določili FWO in jo odda na javnem razpisu FWO. Vodja 
slovenskega dela raziskovalnega projekta odda prijavo 
na zadevni razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave 
skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni 
prijavno vlogo ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc. Prijavitelj 
na isti elektronski naslov, ki je naveden pod točko 11.2. 
zadevnega javnega razpisa, odda tudi skupno prijavno 
vlogo, ki je bila oddana na razpis FWO.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o 
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement, 
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih pri-
javiteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih razi-
skovalnih projektih, ki so na razpisu FWO v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse so-
delujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje. 
V pogodbi o multilateralni vodilni agenciji je določen 
prag sofinanciranja na način, da se morajo skupni raz-
iskovalni projekti uvrstiti med 20 % najbolje ocenjenih 
raziskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka 
vodilne agencije.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO ob-
vesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji 

posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofi-
nanciranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, 
obravnava Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog fi-
nančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje 
v odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva, 
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih 
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske 
agencije. Prijave za katere vse sodelujoče partnerske 
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA 
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s 
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS 
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma za-
vrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smerni-
cami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v 
sofinanciranje sprejela skupne dvostranske ali tristran-
ske raziskovalne projekte, ki se bodo uvrstiti med 20 % 
najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov v okviru oce-
njevalnega postopka pri FWO in jih bodo vse sodelujoče 
partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski 
del skupnega dvostranskega ali tristranskega razisko-
valnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne 
sme presegati 75.000 EUR letno v primeru, da razisko-
valni projekt traja štiri leta in 100.00 EUR letno v prime-
ru, da raziskovalni projekt traja tri leta, preračunanih v 
ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni 
kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se 
izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na 
dan sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih pro-
jektov. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno 
ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s 
katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge 
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izva-
janje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije 
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskoval-
nih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter 
številko raziskovalnega projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja razisko-
valnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti 
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenje-
na raziskovalnemu projektu ter bo omogočala disemina-
cijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne stra-
ni so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnov-
nimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne 
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, 
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvaja-
nja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora 
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega 
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projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča 
v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-WEAVE-2021;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri za-

poslitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenč-
ne številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2021 (ko v prijavi kot izvajalec 
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opre-
mljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-
cu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021. Prijava na javni 
razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali 
na način določen v točki 11.2.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na 
obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021 na elek-
tronska poštna naslova: LA.FWO@arrs.si in GlavnaPi-
sarna@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana 
na elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: 
LA.FWO@arrs.si do vključno 1. 4. 2021 do 15. ure.

Prijava se na elektronski naslov: LA.FWO@arrs.si 
odda tudi na obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc, kjer 
je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Obe obliki 
prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in digital-
no podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva za-
ključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: 
LA.FWO@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki 
je bila oddana na razpis FWO.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega pro-
jekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in 
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na 
elektronski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si na obrazcu 
ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 
raziskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziro-
ma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskoval-
nega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega 
podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma 
enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z 
oznako “Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo FWO” 
ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS do 
vključno 1. 4. 2021 do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo 
tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije 
najkasneje do 1. 4. 2021 do 15. ure (poštni žig).

Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva za-
ključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: 

LA.FWO@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki 
je bila oddana na razpis FWO.

11.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v 

celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpi-
sani obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1. 
– elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana) ter 
vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni 
razpis.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje pri-
jav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. 
Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki 
11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za 
odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila 
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati pri-
javitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s 
Pravilnikom o postopkih.

12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
predvidoma 7. 4. 2021 ob 10. uri v prostorih agencije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od spreje-
ma odločitve pristojnega organa.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Št. 5100-4/2021-1 Ob-1121/21
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-

like Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena 
v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 
78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) 
in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-
2/2013-38 z dne 5. 6. 2017- uradno prečiščeno besedilo 
št. 4, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-
2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št.  6319-2/2013-41 z 
dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z 
dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z 
dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 z 
dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z 
dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 
z dne 4. 1. 2021; v nadaljevanju: Metodologija), v zvezi 
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z mednarodnim sporazumom o vodilni agenciji z NKFIH 
(ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, Memoran-
dum of Understanding on the Unilateral Administration 
and Mutual Recognition of Evaluation Procedures, z dne 
4. 4. 2014 objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 
madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH 

(National Research, Development and Innovation 
Office) deluje v vlogi vodilne agencije 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega ma-
džarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na 
javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo), kot skupni razi-
skovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije po-
zitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom 
in s predpisi agencije.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj 
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo 
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem 
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju razisko-
valne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-ra-
zvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih razi-
skovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne 
projekte.

5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

subjekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan 
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev, ki ju 
vodi agencija. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima 
evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec 
ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži 
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in 
vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti dok-
torat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspe-
šnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, 
ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna 
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS 
(COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka jav-
nega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (CI).

Za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskoval-
ne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) 
morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, 
pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke razi-
skovalca iz Evidence RO v normativni zapis za avtorja 
v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je 

lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja madžarskega dela raz-

iskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH mora 
presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela raz-
iskovalnega projekta. Preračun madžarskega dela raz-
iskovalnega projekta iz HUF v EUR se opravi po tečaju 
Banke Slovenije na dan objave predmetnega javnega 
razpisa.

(7) Slovenski del skupnega madžarsko slovenske-
ga raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju 
šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega raz-
pisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno.

(8) Prijava skupnega madžarsko slovenskega raz-
iskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga 
objavi NKFIH. Slovenski in madžarski del skupnega raz-
iskovalnega projekta morata biti ozko povezana in kom-
plementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani 
mora biti jasno razviden. Skupna prijava madžarsko 
slovenskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
razpisne pogoje pri NKFIH.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospo-
darska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o 
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, 
predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje držav-
nih pomoči ARRS-DP-LA-2021.

5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega 
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zapo-
slen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni 
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delov-
nega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem 
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, 
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca (so vpisani v Evidenco RO oziroma 
register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v Evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v ob-
dobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj 
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvaja-
njem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelu-
joče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/sporazumi/inc/madz-sporazum.pdf
http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/sporazumi/inc/madz-sporazum.pdf
http://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/sporazumi/inc/madz-sporazum.pdf
https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/austrian-slovenian-thematic-research-projects-ann21-snn21/call-for-application
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(8) Skupni madžarsko slovenski raziskovalni projekt 
mora biti v postopku ocenjevanja pri NKFIH pozitivno 
ocenjen in mora NKFIH madžarski del skupnega raz-
iskovalnega projekta sprejeti v sofinanciranje.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpol-

njeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede 
izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. 
predmetnega javnega razpisa s strani NKFIH pridobi 
agencija. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev 
se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnje-
ni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne 
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efek-
tivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne 
skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno 
dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija 
na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, 
Memorandum of Understanding on the Unilateral Admi-
nistration and Mutual Recognition of Evaluation Proce-
dures, z dne 4. 4. 2014, sofinancira udeležbo slovenskih 
prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih razisko-
valnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani 
v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja NKFIH ob-
vesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in 
ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za 
sofinanciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v so-
financiranje, Znanstveni svet agencije obravnava in 
sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter 
ga posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije 
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma 
zavrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del ma-
džarsko slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenje-
vanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH 
sofinancirala madžarski del, do največ 350.000 EUR no-
vih sprejetih obveznosti letno. Slovenski del skupnega 
madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za po-
samezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju 
pravila, da mora znesek sofinanciranja madžarskega dela 
raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, prese-
gati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskoval-
nega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, pre-
računanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani 
cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve 
se izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na 
dan zaključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev 
se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, s 
katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter druge 
pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izva-

janje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije 
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskoval-
nih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter 
številko raziskovalnega projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja razisko-
valnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti 
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenje-
na raziskovalnemu projektu ter bo omogočala disemina-
cijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne stra-
ni so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnovni-
mi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne sku-
pine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze 
raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, bibli-
ografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja 
raziskovalnega projekta ter navedba logotipa agencije 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora 
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega 
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča 
v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokumente:

1. ARRS-NKFIH-2021;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri za-

poslitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenč-
ne številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2021 (če v prijavi kot izvajalec 
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-

cu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2021. Prijava na javni 
razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali 
na način določen v točki 11.2.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na 
obrazcu Prijavna vloga ARRS-NKFIH-2021 na elektron-
ska poštna naslova: LA.NKFIH@arrs.si in GlavnaPisar-
na@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana 
na elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma ter oddana na elektronski poštni naslov: 
LA.NKFIH@arrs.si do vključno 18. 3. 2021 do 15. ure.

Prijava se na elektronski naslov: LA.NKFIH@arrs.si 
odda tudi na obrazcu ARRS-NKFIH-2021-Pr.doc, kjer 
je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Obe obliki 
prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in digital-
no podpisana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva za-
ključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: 
LA.NKFIH@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki 
je bila oddana na razpis NKFIH.

mailto:LA.NKFIH@arrs.si
mailto:GlavnaPisarna@arrs.si
mailto:GlavnaPisarna@arrs.si
mailto:LA.NKFIH@arrs.si
mailto:LA.NKFIH@arrs.si
mailto:LA.NKFIH@arrs.si
mailto:LA.NKFIH@arrs.si
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11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja in/ali vodja raziskovalnega pro-
jekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in 
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na 
elektronski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si na obrazcu 
ARRS-NKFIH-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raz-
iskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora biti opre-
mljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega 
projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z 
oznako “Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo NKFIH” 
ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije 
do vključno 18. 3. 2021 do 15. ure. Kot pravočasne se 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije najkasneje do 18. 3. 2021 do 15. ure (poštni žig).

Prijavitelj mora v sedmih dneh od dneva za-
ključka javnega razpisa na elektronski poštni naslov: 
LA.NKFIH@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlogo, ki 
je bila oddana na razpis NKFIH.

11.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v 

celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpi-
sani obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1. 
– elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana) ter 
vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni 
razpis.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje pri-
jav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. 
Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki 
11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za 
odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila 
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati pri-
javitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s 
Pravilnikom o postopkih.

12. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 
predvidoma 22. 3. 2021 ob 10. uri v prostorih agencije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve pristojnega organa.

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. 
+386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

 Ob-1067/21
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika 
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 61/19) in Pogodbe o sofinanciranju Sveta rom-
ske skupnosti Republike Slovenije za leto 2021, Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), Zakona o 
izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 (Uradni list 
RS, št. 174/20) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti zvez 

društev, v katere se združujejo pripadniki romske 
skupnosti v letu 2021, JR-PRS 2021

1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov aktivnosti zvez društev, v katere se združujejo 
pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji, v letu 
2021, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pri-
padnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, pri-
spevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skup-
nosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k 
odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim 
prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja romskih 

otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske 
vzgoje, programe osnovnošolskega, srednješolskega 
(vključno s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, 
spodbujanja udeleževanja romskih otrok k dodatnim 
uram slovenščine ob vključitvi v OŠ (tam, kjer imajo šole 
za to ustrezno pripravljene programe in načrte?), zmanj-
ševanju problematike ne obiskovanja pouka, spodbuja-
nju staršev k vključevanju otrok v vzgojno izobraževalne 
zavode (vrtce, tudi neformalne vrtce v romskih naseljih s 
skrajšanim programom), spodbujanju uspešnega zaklju-
čevanja programov izobraževanja in odpravljanja pojava 
osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in 
gonilne sile razvoja posameznika in skupnosti;

b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in 
pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žen-
sk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu 
dela preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne 
politike zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov 
za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. obli-
kovanje novih, inovativnih programov itd.) in promociji 
zaposlovanja kot vrednote in gonilne sile zagotavljanja 
boljših življenjskih pogojev posameznika ter posledično 
razvoja skupnosti;

c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večin-
ske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravoso-
dnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi 
in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, s 
ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter ste-
reotipov;

d) namenjeni usposabljanju predstavnic in pred-
stavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev 
in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;

e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri 
prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, na-
menjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, na-
menjenih vsem nevladnim organizacijam;

f) namenjeni ozaveščanju romske skupnosti o pre-
ventivnih ukrepih za zajezitev virusa COVID-19 ter oza-

mailto:LA.NKFIH@arrs.si
mailto:LA.NKFIH@arrs.si
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
http://www.arrs.gov.si/sl/
mailto:aleksandra.panic@arrs.si
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veščanju romske skupnosti o pomembnosti cepljenja 
proti virusu COVID-19.

V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, 
ki:

– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in 

pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah v 

Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in so-

delovanje organizacij romske skupnosti,
– ki ne bodo podvajali aktivnosti, ki jih izvajata Za-

vod Republike Slovenije za zaposlovanje in Center za 
socialno delo,

– bodo zagotavljali ustrezne informacije in ozave-
ščanje glede virusa COVID-19.

Vse aktivnosti morajo biti izvedene v skladu z aktu-
alnimi priporočili in ukrepi Vlade Republike Slovenije za 
preprečevanje širjenja virusa COVID-19.

V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, 

v katero se združujejo pripadniki romske skupnosti, in 
je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki 
jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje 
najmanj pet romskih društev,

– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na 
dan objave javnega razpisa registrirani najmanj dve leti,

– prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v vi-
šini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da 
prijavitelj, ki je pravna oseba, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega preneha-
nja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodi-
šče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US),

– prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. 
Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so 
predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo prido-
bil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja),

– prijavitelj, če je bil v pogodbenem razmerju s Sve-
tom romske skupnosti Republike Slovenije, mora imeti 
izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Sveta romske 
skupnosti Republike Slovenije, kar dokazuje s podpisa-
no in ožigosano izjavo (resničnost izjave se ugotavlja na 
podlagi dokumentacije, ki jo hrani Svet romske skupno-
sti Republike Slovenije),

– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije,

– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih 
podatkov,

– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5 včlanjenih romskih 

društev.
Pogoji za prijavo na javni razpis so predmet prever-

janja pred začetkom ocenjevanja. Vloge prijaviteljev, ki 
pogojev za prijavo na javni razpis ne izpolnjujejo, bodo 
zavržene.

4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zah-

tevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 
so naslednja:

– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti 

in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti 
– do 30 točk,

– povezano delovanje organizacij romske skupnosti 
(romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,

– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti 
– do 15 točk,

– reference preteklih uspešno izvedenih projektov 
v korist romske skupnosti – 5 točk.

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktiv-

nosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 193.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2021 

morajo biti porabljena v tekočem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 9. 2. 2021. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 9. 2. 2021 
oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno pre-
dložena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. 
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj 
seznanil z vsebino javnega razpisa, in da se z njo strinja.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske skup-
nosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 Mur-
ska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-PRS 2021«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slo-

venije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno v prostorih 

Sveta romske skupnosti RS najkasneje v 8 delovnih 
dneh po datumu za oddajo vlog.

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na predmet vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi 
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lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede 
na preostale vloge, ki jih je Svet romske skupnosti Repub-
like Slovenije prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za 
dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom 
za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 
roku desetih dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 delovnih 
dneh od roka za predložitev vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
programa ne sklene, sklep o izboru pa se odpravi ozi-
roma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Svet romske 
skupnosti Republike Slovenije lahko odstopi od pogodbe 
o sofinanciranju programa, pri čemer je prijavitelj dol-
žan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na nje-
gov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Svetu 
romske skupnosti Republike Slovenije.

Zoper sklep o (ne)izboru lahko prijavitelj v osmih 
dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo. O pritožbi 
bo odločal Svet romske skupnosti Republike Slovenije.

Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa 
pogodb o sofinanciranju.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 22. 1. 2021 dalje 

dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupno-
sti Republike Slovenije: www.svetromskeskupnosti.com.

Na istem naslovu bo objavljena tudi morebitna do-
polnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v 
zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpis-
ne dokumentacije ipd.).

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po tel. 
02/526-13-04, od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro 
ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije

 Ob-1068/21
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnih progra-

mov veteranskih in častniških organizacij ter projektov 
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni ve-
stnik Mestne občine Velenje, št. 20/2012 in 22/2016; v 
nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina Velenje, 
Titov trg 1, 3320 Velenje

javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih  

in častniških organizacij ter projektov gasilskih 
organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo  

v letu 2021 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih 

programov veteranskih in častniških organizacij ter pro-

jektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih 
bodo izvajalci realizirali v letu 2021.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne pro-
grame veteranskih in častniških organizacij ter projekte 
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obve-
zne lokalne javne gasilske službe.

Med upravičene stroške letnih programov in pro-
jektov ne štejejo:

– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju,

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavi-
telja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ipd.).

II. Razpisna področja
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških 

organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organiza-

cije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene 
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, 
št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
101/06 – odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 
40/12 – ZUJF, 32/14, 69/15, 96/15 – ZIPRS1617, 21/18 
– ZNOrg) ter častniške organizacije (društva, zveze, 
združenja), ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih 
opredeljuje Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 138/04 – Skl. US, 53/05 
– Skl. US in 96/12 – ZPIZ-2 in 95/15).

Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih progra-
mov veteranskih in častniških organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena (pro-
slave, žalne/spominske slovesnosti);

2. organizacija ali soorganizacija družabnih in dru-
gih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmo-
vanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovo-
ljevanju javnih potreb;

3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije, 

ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19).

Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasil-
skih organizacij:

1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in dru-

gih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmo-
vanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovo-
ljevanju javnih potreb;

3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter 
preventivnega gradiva;

4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne 

občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni 
program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane 
Mestne občine Velenje,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo 
članarino,
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– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so 
predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega pro-
grama ali projekta,

– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene 

obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo 
ali so obstajale.

III. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2021,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

Prijava se bo štela za pravočasno, če bo prispela 
v zaprti ovojnici najkasneje do 5. februarja 2021 do 
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje, skladno z obrazcem Pripravljena ovojnica 
za pošiljanje prijave.

Vsak prijavitelj za razpisno področje 1 lahko odda le 
eno vlogo, vsak prijavitelj za razpisno področje 2 lahko 
odda največ dve vlogi ločeno za vsak projekt.

Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki 
ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale 
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.

IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opra-
vila 9. februarja 2021 ob 11. uri v sejni sobi Urada za raz-
voj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje. Odpirajo se samo v roku dostavlje-
ne, pravilno izpolnjene in označene ovojnice. Odpiranje 
prejetih vlog je javno.

V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
Razpisno področje 1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika: 0–27 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena  (proslave, žalne/spominske slovesnosti) 3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, 
tekmovanja, obletnice ipd.) 3 točke
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja 3 točke
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto 3 točke
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto 3 točke
6) informiranje in svetovanje svojim članom 3 točke
7) obujanje in negovanje tradicij 3 točke
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju 3 točke
9) kulturno izražanje in kreativnost 3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino 0–10 točk
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje 3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje 6 točk
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje 10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo leto) 0–5 točk
1) ni bilo sodelovanja 0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih 3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih 5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov 0–10 točk
1) do 40 % 1 točka
2) od 41 % do 80 % 5 točk
3) nad 81 % 10 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika 0–15 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena 3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, 
športna tekmovanja ipd.) 3 točke
3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva 3 točke
4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu 3 točke
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva 3 točke
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino 0–10 točk
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1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje 3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje 6 točk
3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje 10 točk
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo leto) 0–5 točk
1) ni bilo sodelovanja 0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1–3 aktivnostih 3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih 5 točk
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta 0–10 točk
1) do 40 % 1 točka
2) od 41 % do 80 % 5 točk
3) nad 81 % 10 točk
e) Pomen projekta za mladino 0–10 točk
1) je v celoti namenjen mladim 10 točk
2) je delno namenjen mladim 5 točk
f) Pomen projekta za starejše 0–10 točk
1) je v celoti namenjen starejšim 10 točk
2) je delno namenjen starejšim 5 točk
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 60.

VI. Okvirna višina razpisanih sredstev
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagoto-

vljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih 

in častniških organizacij): 7.000,00 €
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organi-

zacij): 5.000,00 €.
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-

deljena proračunska sredstva za izbrane programe ali 
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2021. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni 
v mesecu decembru 2021. Mestna občina Velenje bo z 
izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programa ali projekta v letu 2021.

VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemni-
kov sredstev na podlagi predloga komisije v roku osem 
dni. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritož-
ba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. 
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene 
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v 
roku 15 delovnih dni s sklepom.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-

nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.
si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave ali pa jo 
v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na 
naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna 
(kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobi-
jo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 
041/793-645 (Andrej Rupreht), ali po elektronski pošti: 
andrej.rupreht@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 671-0001/2020 Ob-1122/21
Občina Žirovnica na podlagi 17. člena Zakona o 

športu (Uradni list RS, št. 29/07 in 21/08 – ZNOrg), 
5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa špor-
ta v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19) in Prora-
čuna Občine Žirovnica za leto 2021 objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Žirovnica za leto 2021
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina 

Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Za-

kon o športu (ZŠpo-1) in Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Žirovnica.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednji programov in področij letnega programa špor-
ta v letu 2021 (v nadaljevanju: LPŠ), v skupni višini 
95.300 EUR, od tega:

– Prostočasna športna vzgoja otrok  
in mladine 9.300,00

– Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 61.900,00

– Športne prireditve 5.000,00
– Izobraževanje, usposabljanje  

in izpopolnjevanje strokovnih kadrov  
v športu 500,00

– Delovanje športnih društev 5.500,00
– Razvoj športnih pripomočkov  

in opreme 11.000,00
– Športna rekreacija 2.100,00

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na 
javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki izpol-
njujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena Zakona o 
športu in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega pro-
grama športa v Občini Žirovnica.

5. Merila za izbor izvajalcev LPŠ so določena v Od-
loku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Žirovnica.
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5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani: www.zirovnica.si. Razpisno dokumentacijo zain-
teresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu 
Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, kjer dobijo tudi 
vse dodatne informacije.

6. Rok za prijavo na razpis je do vključno 22. 2. 
2021. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina 
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Prijave mora-
jo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova 
vlagatelja in z oznako »Letni program športa 2021, ne 
odpiraj – vloga«.

8. Odpiranje ponudb bo predvidoma 23. 2. 2021 in 
ni javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.

9. Z izbranimi izvajalci LPŠ bodo sklenjene pogod-
be o sofinanciranju, proračunska sredstva po tem razpi-
su morajo biti porabljena do konca leta 2021.

Občina Žirovnica

http://www.zirovnica.si
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1069/21
Svet Andragoškega centra Republike Slovenije, 

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, v skladu z 9. in 
10. členom Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra 
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91-1, 12/99 in 76/08) ter 
15., 16., 21. in 22. člena Statuta Andragoškega centra 
Republike Slovenije razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandi-
dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, 
izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo (oziroma druga bo-
lonjska stopnja po KLASIUS-u)

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih ali vodilnih delovnih mestih

– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar do-
kazuje z javno objavljenimi deli in drugimi strokovnimi 
dosežki na tem področju

– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika
– izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se 

upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali drug 
tuj jezik, ki se uporablja v državah EU ali drugih razvitej-
ših državah sveta.

Pisne prijave morajo vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome
– kratek življenjepis
– dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj
– dokazilo o znanju tujega jezika
– potrdilo o nekaznovanosti
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku ozi-

roma zoper njo ni vložena obtožba
– zamisel/program razvoja zavoda v prihodnjih šti-

rih letih.
Direktorja/direktorico se imenuje za dobo štirih let.
Direktorja/direktorico imenuje Svet Andragoškega 

centra Republike Slovenije na podlagi predhodnega so-
glasja ustanovitelja.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter dokument z zamislijo/programom razvoja 
zavoda v prihodnjih štirih letih naj kandidati pošljejo v 
zaprtih ovojnicah v desetih dneh po objavi na naslov: 
Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska ce-
sta 134a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – prijava 
na razpis za direktorja/direktorico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v tridesetih dneh 
po zaključenem postopku izbire kandidata.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno ob-
dobje štirih let.

Svet Andragoškega centra Republike Slovenije

 Ob-1099/21
Svet zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranj-

ska Gora na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 10. seji 
Sveta zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska 
Gora, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Pričetek dela bo 27. 6. 2021. Delo na delovnem 
mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbra-
ni kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v pri-
meru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat ni v 
kazenskem postopku in potrdilo iz evidence izbrisanih 
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite s programom vodenja zavoda in kratkim življe-
njepisom v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, 
Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora, z oznako »Prija-
va na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Josipa Vandota 
Kranjska Gora

 Ob-1101/21

Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju, 
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, na osnovi 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00, 127/06 – ZJZP) in na podlagi 8. seje sveta 
zavoda razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje v funkcijo ravna-
telja/ravnateljice:

– izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj)

– imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo 1. 7. 2021. Izbrani/iz-
brana kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zah-
tevanih pogojev, in sicer:

– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (če kandidat 

nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti v roku 
enega leta od nastopa mandata, sicer mu preneha man-
dat po zakonu),
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– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju 
(izpis o delovni dobi),

ter:
– program vodenja za mandatno obdobje,
– potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec 

Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti 
starejše od enega meseca),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku (ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in 
ne sme biti starejše od enega meseca),

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Prijave pošljite v zaprti kuverti v 12 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju, 
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, s pripisom 
»Za razpis«.

Kandidati/kandidatke se bodo predstavili/le učitelj-
skemu in vzgojiteljskemu zboru OŠ Lovrenc na Pohorju, 
članom sveta zavoda, občinskemu svetu ter članom 
sveta staršev.

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

Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju

 Ob-1103/21
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana 

(UPK) Ljubljana v skladu z določilom 27. člena Statuta 
UPK Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje

generalnega direktorja
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (m/ž)  

za mandatno obdobje štirih let
V skladu z določilom 26. člena Statuta UPK Ljublja-

na mora kandidat za generalnega direktorja UPK Ljub-
ljana izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima izobrazbo pridobljeno po študijskih programih 
za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven 
izobrazbe pridobljeno po študijskih programih, ki v skla-
du z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-
ganizacijskimi in upravljavskimi znanji,

– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Kandidat za generalnega direktorja mora svoji kandi-

daturi priložiti program dela in razvoja UPK Ljubljana za ob-
dobje njegovega mandata. Mandat generalnega direktorja 
je štiri leta, po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Generalnega direktorja imenuje Svet zavoda UPK 
Ljubljana s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Kandidati naj pošljejo prijave v 20 dneh od zadnje ob-
jave tega razpisa na naslov: »Univerzitetna psihiatrična kli-
nika Ljubljana, Chengdujska c. 45, 1260 Ljubljana – Polje«.

Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni 
komisiji – za razpisano mesto generalnega direktorja 
zavoda«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne 
vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o 
izpolnjevanju pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh 
od odločitve o izbiri.

Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

 Ob-1119/21
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 

26., 27. in 28. členom Statuta Osnovnega zdravstva 
Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju 
Statut OZG), 20. in 22. členom Odloka o preoblikova-
nju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, 
št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in 
sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske 
z dne 19. 1. 2021, Svet zavoda Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, objavlja 
prosto delovno mesto

direktorja
zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (m/ž)

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg 
splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske, 
organizacijske ali pravne smeri, kar dokazuje z diplomo 
o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po »pred- 
bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke (za 
imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih 
»bolonjskih« programih,

– najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu, od 
tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-

dano opravljanje poklica.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika 

(kopija spričevala ali potrdila),
4. potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravo-

sodje, izdano z datumom po objavi razpisa, s katerim 
kandidat dokazuje, da mu ni s pravnomočno sodbo 
sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma, če 
zaradi trenutnih epidemioloških razmer potrdila o ne-
kaznovanosti ni mogoče pridobiti v roku za prijavo na 
razpis, naj kandidat priloži izjavo, s katero izjavi, da mu 
s pravnomočno sodbo sodišča ni prepovedano opravlja-
nje poklica ter predloži potrdilo o oddaji vloge za izdajo 
potrdila o nekaznovanosti,

5. program razvoja Osnovnega zdravstva Gorenj-
ske za obdobje mandata.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je 
po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktorja 
zavoda imenuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva Go-
renjske v soglasju z ustanoviteljicami.

Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se 
pošlje priporočeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali za-
pečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom 
»razpis direktorja zavoda – ne odpiraj«.

Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno 
po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 
6. 2. 2021. Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo 
uvrščene v izbirni postopek.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem 
roku, ki ne sme biti daljši kot 30 dni od dneva objave 
razpisa.

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

Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
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Druge objave

ureditev trajnostne mobilne mreže s turistično infrastruk-
turo (Uradni list RS, št. 36/18).

ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 5865/31 in 
5865/45, k.o. Bertoki vknjižena služnostna pravica za 
izgradnjo ter vzdrževanje komunalne infrastrukture za 
ORC Sermin v delu njene umestitve na delu parcele, v 
korist imetnika: Mestna občina Koper;

iii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 5865/37, 5865/38 
in 5865/39, k.o. Bertoki vknjižena služnostna pravica za 
izgradnjo ter vzdrževanje sekundarne komunalne infra-
strukture (dovozna cesta, meteorna kanalizacija in javna 
razsvetljava) za dobo največ 30 let, v korist imetnika: 
Mestna občina Koper.

2. parc. št. 69/1, k.o. 1306 – Čatež (ID 127149), 
parc. št. 69/7, k.o. 1306 – Čatež (ID 128061), parc. 
št. 70/41, k.o. 1306 – Čatež (ID 4838699), parc. št. 70/42, 
k.o. 1306 – Čatež (ID 2319576), parc. št. 70/43, k.o. 
1306 – Čatež (ID 2823267), parc. št. 70/44, k.o. 1306 
– Čatež (ID 304268), parc. št. 1921, k.o. 1306 – Čatež 
(ID 6643517), parc. št. 2597, k.o. 1306 – Čatež (ID 
2814734), stavbno zemljišče skupne površine 2.973 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 35.600,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35010-0956/2020, ki ga je dne 24. 8. 2020 izdala 
Občina Brežice:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Državni lokacijski načrt (DLN): Lokacijski načrt 
za avtocesto na odseku Krška vas – Obrežje (Uradni 
list RS, št. 34/01-2035, 23/02-1069 – spr./dop., 110/02-
5386 – ZureP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – 
ZUPUDPP, 550/12-2112 (129);

b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno 
zemljišče na območju podrobnejše rabe zemljišč z ozna-
ko PC – površine cest;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih:

– Vrsta varovanega območja: Kulturna dediščina: 
Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Sv. Jurij (EŠD: 
15570) – za parc. št. 70/41, 69/1, 69/7, 70/44, 1921, 
2597; Erozijsko območje: opozorilno območje – običajni 
zaščitni ukrepi;

– Predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 
in 21/18 – ZNOrg); Zakon o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. 
US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 
56/15; Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejav-
nosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih za-
radi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in 
morja (Uradni list RS, št. 89/08); Pravilnik o metodologiji 
za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07).

3. parc. št. 988/21, k.o. 1073 – Trnovlje 
(ID 6535642), stavbno zemljišče površine 1.337 m2; iz-
hodiščna vrednost prodaje znaša 16.445,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 35010-505/2020, ki ga je dne 30. 7. 2020 izdala 
Mestna občina Celje:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine dolgoročnega plana 
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta prostor-

 Ob-1097/21

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Uli-
ca XIV. divizije 4, 3000 Celje, kot lastnik nepremičnin, 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 13. 1. 2021 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., 
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje.

II. Predmet prodaje:
1. parc. št. 5865/31, k.o. 2604 – Bertoki 

(ID 4862431), parc. št. 5865/32, k.o. 2604 – Bertoki 
(ID 4862432), parc. št. 5865/37, k.o. 2604 – Bertoki 
(ID 4567879), parc. št. 5865/38, k.o. 2604 – Berto-
ki (ID 34042), parc. št. 5865/39, k.o. 2604 – Bertoki 
(ID 3560892), parc. št. 5865/45, k.o. 2604 – Bertoki 
(ID 6630311), parc. št. 5974/42, k.o. 2604 – Berto-
ki (ID 254809), parc. št. 5974/44, k.o. 2604 – Berto-
ki (ID 4956388), stavbno zemljišče skupne površine 
348 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
20.240,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-2000/2020-2, ki ga je dne 14. 9. 2020 izdala 
Mestna občina Koper:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne ob-
jave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 
11/98) in Družbeni plan občine Koper (Uradne objave, 
št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Od-
lok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, 
št. 96/14, 97/14, 79/09); Uredba o državnem lokacijskem 
načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje 
(Uradni list RS, št. 79/04, 109/04);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča 
se po osnovni namenski rabi nahajajo na ureditvenem 
območju za poselitev (oznaka prostorske enote: KP-1), 
po podrobnejši namenski rabi je območje opredeljeno 
kot območje za proizvodne dejavnosti; Omejitve rabe po 
planu in PIA: Parcela ali del parcele se nahaja znotraj 
območja, ki ga ureja državni prostorski akt, kar pomeni, 
da so predvidene ureditve lahko drugačne kot jih določa 
namenska raba zemljišča. Namenska raba po planu še 
ne pomeni možnosti gradnje objekta;

c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice 
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/2003); za-
časni ukrepi za zavarovanje: Odlok o začasnih ukrepih 
za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaše-
valskih objektov v Mestni občini Koper (Uradni list RS, 
št. 47/16, 24/18 – spremembe in dopolnitve);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolni-
tvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep 
o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za 
postavitev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, 
št. 41/16); Sklep o začetku postopka priprave regional-
nega prostorskega načrta »Adriactive – Adriatic outdoor 
activities« (Uradni list RS, št. 36/18); Sklep o začetku 
postopka priprave regionalnega prostorskega načrta za 
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ske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine 
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje 
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list 
SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01); Državni 
lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje – vzhod in 
povezovalno cesto (Razvojni center Planiranje Celje, 
proj. št. 324/99-2, Uradni list RS, št. 92/03, 83/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavb-
nih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi se nahaja 
v območju avtocestnega priključka Celje – vzhod in 
povezovalna cesta;

c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o predkupni pravici Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 45/03) – razen za gozdna zemljišča 
in območja kmetijskih zemljišč; zakonita predkupna pra-
vica občine: Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim na-
menom v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 
61/97 in 12/07);

d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: vrsta varovanega območja: gozd s posebnim 
namenom, Naravna dediščina NV 14 – ostanki dobovih 
gozdičev – Gaj v Začretu, koridor cestnega omrežja – 
avtocestni priključek Celje – vzhod in povezovalna ce-
sta; predpis oziroma akt o zavarovanju: Celjski prostor-
ski plan (Uradni list RS, št. 86/01), Odlok o razglasitvi 
gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje s 
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 37/97, 
61/97, 12/07);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pri-
prave prostorskega akta: OPN; faza priprave: priprava 
dopolnjenega osnutka; Sklep o pripravi OPN Mestne 
občine Celje, Uradni list RS, št. 33/03 in št. 13/09.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
potekajo linijski objekti elektro energetske infrastruktu-
re – kablovod (podzemni kabelski vod), nadzemni vod 
(daljnovod) in drugi objekti elektro energetske infrastruk-
ture; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja 
predmetne GJI ni urejena; preko parcele poteka linijski 
objekt infrastrukture elektronskih komunikacij – teleko-
munikacijski vod; služnostna pravica izgradnje oziroma 
vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

4. parc. št. 161/2, k.o. 2172 – Hrušica (ID 4042870), 
stavbno zemljišče površine 2.665 m2; izhodiščna vred-
nost prodaje znaša 16.905,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-
326/2020, ki ga je dne 26. 8. 2020 izdala Občina Je-
senice:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 110/13, 57/17, 29/18 – teh. popr.); Prostorski izved-
beni načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/13, 57/17, 29/18 
– teh. popr.);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju zelenih 
površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, 
predvsem rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi 
kakovosti bivanja; po podrobni namenski rabi se zem-
ljišče nahaja na območju ZD – zeleni pasovi z zaščitno 
oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni 
zeleni pasovi, zelene ovire). Območja so lahko name-
njena tudi prostočasni kmetijski dejavnosti, za zago-
tavljanju samooskrbe in preživljanju prostega časa na 
prostem ter izboljšavi kakovosti bivanja (oznaka EUP: 
JES 41);

c. Prostorski ukrepi: zemljišče parc. št. 161/2, k.o. 
Hrušica se nahaja na območju zakonite predkupne pra-
vice Občine Jesenice (Odlok o predkupni pravici Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 45/03));

d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: Poplavno obmo-
čje; Vodni in priobalni pas; Predpis oziroma akt o zava-
rovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 
– ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 
in 56/15); Vrsta varovanega območja: Erozijska območja 
(Opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi); Predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15);

e. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni 
pas avtoceste (AC); varovalni pas – podzemni kabelski 
vod 20 kV; varovalni pas vodovodnega omrežja;

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolni-
tvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: pro-
gram priprave prostorskega akta: Državni prostorski 
načrt za prenosni plinovod MIO Vodice–Rateče; faza: 
pobuda.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt elektro energetske infrastrukture 
– kablovod (podzemni kabelski vod); služnostna pra-
vica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni 
urejena; preko parcele poteka linijski objekt vodovoda – 
vodooskrbna cev; služnostna pravica izgradnje oziroma 
vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

5. parc. št. 1715/12, k.o. 1943 – Dob (ID 1912184), 
parc. št. 1717/7, k.o. 1943 – Dob (ID 2080007), parc. 
št. 1719/6, k.o. 1943 – Dob (ID 401288), stavbno zem-
ljišče skupne površine 1.012 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 16.810,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi št. 3502-
581/2020 z dne 12. 8. 2020 in št. 3502-509/2020, ki ga 
je dne 8. 7. 2020 izdala Občina Domžale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: občinski prostorski 
načrt: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Domžale (Uradni vestnik, št. 10/2018); državni pro-
storski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto na odseku 
Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96-2837, 
52/01-2856 – spr./dop., 110/02-5386 – ZUreP-1, 
33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišča se 
nahajajo na območju enote urejanja prostora št. EUP 
OB-34, ki je po osnovni namenski rabi opredeljeno kot 
območje stavbnih zemljišč s podrobnejšo namensko 
rabo PC – površine cest;

c. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica 
občine: Odlok o določitvi območja predkupne pravice 
na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale št. 8/19);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Državni prostorski načrt za 
rekonstrukcijo DV 2x400 kV Beričevo–Podlog.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcel 
št. 1715/12 in 1719/6 potekajo linijski objekti elektro 
energetske infrastrukture – nadzemni vod (daljnovod); 
služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja pred-
metne GJI ni urejena; preko parcele št. 1715/12 poteka-
jo linijski objekti trase infrastrukture elektronskih komuni-
kacij; služnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja 
predmetne GJI ni urejena.
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6. parc. št. 2903/4, k.o. 2560 – Hrpelje, stavbno 
zemljišče površine 931 m2; izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 13.915,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35011-
230/2020-2, ki ga je dne 2. 10. 2020 izdala Občina 
Hrpelje - Kozina:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Strateški prostorski načrt: Občinski pro-
storski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu; 
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 
77/19) Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za av-
tocesto na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, 
št. 48/98-2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – 
ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot stavbno zem-
ljišče, po podrobnejši namenski rabi se zemljišče nahaja 
v območju PC – površine cest (oznaka EUP: HK-95);

c. Prostorski ukrepi: zemljišče parc. št. 2903/4, 
k.o. Hrpelje se nahaja na območju zakonite predkupne 
pravice Občine Hrpelje - Kozina (Odlok o predkupni pra-
vici Občine Hrpelje - Kozina; Uradni list RS, št. 17/10);

d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: varstveno obmo-
čje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, 
št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremem-
bah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13); Vrsta 
varovanega območja: ekološko pomembno območje 
(EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma akt o zavaro-
vanju: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni 
list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);

e. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni pas 
avtoceste (AC); varovalni pas kanalizacije (meteorni vod);

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pri-
prave prostorskega akta: program priprave prostorskega 
akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Hrpelje - 
Kozina (Uradni list RS, št. 33/18).

ii. Pri zemljišču parc. št. 2903/4, k.o. Hrpelje, je v 
zemljiški knjigi vknjižena:

– služnostna pravica vkopa, postavitve, trajne upo-
rabe in vzdrževanje priključka vodovoda preko parc. 
št. 2882/2 in 2883/1, v korist imetnika: PETROL, sloven-
ska naftna družba, d.d. Ljubljana,

– stvarna služnost izgradnje in vzdrževanja TK ka-
belskega priključka v delu njegove umestitve na zemlji-
šči parc. št. 2869 in 2870, k.o. Hrpelje, za dobo največ 
30 let in v korist služnostnega upravičenca: Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,

– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov 
dolžine do 27 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, 
vzdolž severne meje parcele v korist služnostnih upra-
vičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in ELEK-
TRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter 
za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravi-
čenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova 
Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa 
Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na 
počivališču Ravne,

– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov 
dolžine do 107,7 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, 
na vzhodnem delu parcele, v korist služnostnih upravi-
čencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, in ELEK-
TRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter 
za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravi-
čenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova 
Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa 
Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na 
počivališču Ravne,

– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov 
dolžine do 3,5 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, na 
jugovzhodnem delu parcele, v korist služnostnih upra-
vičencev PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., 
Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, in ELEK-
TRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne 
energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, ter 
za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upravi-
čenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova 
Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa 
Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na 
počivališču Ravne,

– služnost podzemne vgradnje napajalnih vodov 
dolžine do 60,7 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, 
na severovzhodnem delu parcele, v korist služnostnih 
upravičencev PETROL, Slovenska energetska družba, 
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana in 
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električ-
ne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, 
ter za vzdrževanje teh vodov v korist služnostnega upra-
vičenca ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo 
električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova 
Gorica, vse za čas obratovanja bencinskega servisa 
Kozina ob avtocesti A1, odsek Kozina – Črni Kal / na 
počivališču Ravne,

– služnost podzemne vgradnje in vzdrževanja NN 
kablovoda dolžine do 91,5 m z vkopom in vplivnim 
območjem do 2,0 m, postavitev in vzdrževanje odje-
mnega merilnega mesta za polnilno postajo (PS-PMO) 
2,8 m2 ter postavitev in vzdrževanje polnilne postaje 
(PP) 5,3 m2, na severovzhodnem delu parcele, za čas 
obratovanja polnilne postaje Ravne za hitro polnjenje 
vozil na električni pogon oziroma kot je določeno v nave-
deni pogodbi, v korist služnostnega upravičenca SODO 
sistemski operater distribucijskega omrežja z električno 
energijo, d.o.o., Minařikova ulica 005, 2000 Maribor,

– služnost podzemne vgradnje in vzdrževanja NN 
kablovoda dolžine do 110,5 m (9,0 m podboja z zaščit-
no cevjo in z vplivnim območjem do 1,0 m ter 101,5 m z 
vkopom in z vplivnim območjem do 2,0 m), na vzhodnem 
delu parcele, za čas obratovanja polnilne postaje Ravne 
za hitro polnjenje vozil na električni pogon oziroma kot 
je določeno v navedeni pogodbi, v korist služnostnega 
upravičenca SODO sistemski operater distribucijskega 
omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 
005, 2000 Maribor,

– služnost gradnje, obratovanja in vzdrževanja fe-
kalne kanalizacije, s skupnim vplivnim območjem do 
358 m2, na vzhodnem delu parcele, vse za čas gradnje 
in obratovanja te fekalne kanalizacije in vse v korist slu-
žnostnega upravičenca Občina Hrpelje - Kozina,

– služnost gradnje, obratovanja, nadzora in vzdr-
ževanja nizkonapetostnega (NN) elektrovoda, v dol-
žini do 4,90 m, v širini do 1 m in površini do 4,90 m2, 
vključno z neoviranim dostopom za potrebe gradnje, 
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obratovanja, vzdrževanja in nadzora tega elektrovoda, 
kot izhaja iz projektne dokumentacije DGD "Industrijski 
objekt Jaksetič", št. 2/2017, januar 2020, ki jo je izdelal 
projektant, družba DOMODOM d.o.o. iz Portoroža in 
njej pripadajoče katastrske situacije, ki je sestavni del 
pogodbe, in sicer vse za čas gradnje in obratovanja 
objekta, ki je predviden na zemljišču s parc. št. 2845/24, 
k.o. 2560-Hrpelje, v korist vsakokratnega lastnika nepre-
mičnine parc. št. 2845/24, k.o. Hrpelje.

7. parc. št. 470/5, k.o. 2314 – Vogrsko (ID 4975490), 
deloma stavbno, deloma kmetijsko, deloma gozdno 
zemljišče skupne površine 1.162 m2; izhodiščna vred-
nost prodaje znaša 24.506,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 35170-
1/2020-2, ki ga je dne 21. 1. 2020 izdala Občina Renče 
- Vogrsko:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Renče - Vogrsko (Uradno 
glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/2014, 1/2015); 
OPPN: VG2 – Gradnja in ureditve v skladu z namensko 
rabo prostora in lokalno tipologijo;

b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski 
rabi se zemljišče deloma nahaja na območju stavbnih 
zemljišč (A), deloma na območju kmetijskih zemljišč 
(K1) in deloma na območju gozdnih zemljišč (G);

c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: območje Natura 
2000: Dolina Vipave (SI3000226); ekološko pomembno 
območje: Dolina Vipave (ID: 92500); požarna ogrože-
nost gozdov: kategorija: 2; erozijsko območje: opozoril-
no območje – zahtevni zaščitni ukrepi; Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Pravilnik o metodologiji za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja 
zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) 
in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti 
in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi po-
plav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08, 77/11); Uredba o posebnih 
varstvenih območjih – območjih Natura 2000 (Uradni list 
RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 
39/13, 3/14), Uredba o ekološko pomembnih območjih 
(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13), Zakon o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr in 17/14), Pravilnik o varstvu 
gozdov (Uradni list RS, št. 114/09).

ii. Kupec se bo s podpisom kupoprodajne pogodbe 
zavezal, da bo prodajalcu DARS, d.d., podelil brez-
plačno služnost dostopa za vzdrževanje žičnate ograje 
priključka Vogrsko, na katero parc. št. 470/5, k.o. 2314 – 
Vogrsko meji na svojem zahodnem delu, in sicer vzdolž 
celotnega zahodnega dela parcele in v širini 4 m.

8. parc. št. 83/3, k.o. 1695 – Karlovško predmestje 
(ID 2091694), deloma kmetijsko, deloma gozdno, delo-
ma vodno zemljišče, skupne površine 17.266 m2; skup-
na izhodiščna vrednost prodaje znaša 20.044,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 35I5-3179/2020-2-JV2, ki ga je dne 28. 9. 2020 izda-
la Mestna občina Ljubljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Strateški prostorski načrt: Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izved-
beni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 
– popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 
– popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 
17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 
– avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 

42/18 in 78/19 – DPN), Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni 
list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – 
DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 
– DPN, 42/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po namenski 
rabi se zemljišče nahaja deloma na območju kmetijskih 
zemljišč, deloma na območju gozdnih zemljišč in v manj-
šem delu na območju vodnih zemljišč;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: gozd s posebnim 
namenom; predpis oziroma akt o zavarovanju: Odlok o 
razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list RS, 
št. 60/10, 64/10, 48/15) – velja za del parc. št. 83/3, k.o. 
Karlovško predmestje;

d. Predvidene spremembe in dopolnitve oziroma 
priprava novih prostorskih aktov po podatkih potrdila 
o namenski rabi: Sklep o pripravi sprememb in do-
polnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne ob-
čine Ljubljana – izvedbeni del (Sklep Župana MOL, 
št: 3504-167/2018-142).

9. parc. št. 696/9, k.o. 641 – Dragučova, stavbno 
zemljišče površine 768 m2; izhodiščna vrednost prodaje 
znaša 5.520,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0609/2020-2, ki ga je dne 6. 10. 2020 izdala 
Občina Pesnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov obči-
ne: Dolgoročni plan občine Maribor-Pesnica za obdobje 
1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88 in 6/98), Dolgoročni 
plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 1986–2000 
(MUV, 4/86, in 17/87), Dolgoročni plan mesta Maribor 
za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 19/87 
– popravek, 7/93, 8/94 in 6/98), Družbeni plan občine 
Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 1/87, 
6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje za obdob-
je 1986–1990 (MUV, št. 11/86), Družbeni plan mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 20/88, 
22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94 in 6/98), 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje 
Občine Pesnica (MUV, št. 18/99, 13/2002, 27/2004, 
20/12 in 17/17); Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o 
lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Maribor – Lenart 
(Uradni list RS, št. 68/02);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju avtoce-
ste in nanjo vezanih ureditev;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: erozija: opozorilno območje – zahtevni zašči-
tni ukrepi; zelo redke poplave;

d. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni 
pas občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC, na 
podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Obči-
ni Pesnica (MUV, št. 7/10) – širina varovalnega pasu: 
10 m;

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja občine Pesnica 
(MUV, št. 9/07), Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi 
prostorskih aktov Občine Pesnica (MUV, št. 16/07, spre-
memba 13/18); faza priprave: sklep o pripravi.

ii. V zemljiški knjigi je pri parc. št. 696/9, k.o. Dra-
gučova vknjižena služnostna pravica ureditve in vzdrže-
vanja dostopne poti vzdolž severne meje parcele v širini 
5,01 m in skupni površini do 122 m2, v korist lastnika 
parc. št. 696/2, k.o. Dragučova.
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10. parc. št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 598882), 
stavbno zemljišče površine 237 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 7.475,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3515-1710/2020-2, ki ga je dne 23. 9. 2020 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in Odlok o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega družbenega plana občine Ma-
ribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 
8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 
2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 17/09 (popr.), 
17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 
36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep); Odlok o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasno-
ve mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 
11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr), 1/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih 
zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobni 
namenski rabi je območje opredeljeno kot površine za 
stanovanja (morfološka enota: prostostoječa – posamič-
na gradnja; vrste stanovanjskih stavb: območje eno- in 
dvostanovanjskih stavb);

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: varovalni 
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m, mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta), varovalni pas 
– plin do 1 BAR, PE 160 (širina varovalnega pasu: 5 m, 
merjeno od osi voda), varovalni pas – plin do 1 BAR, 
PE 250 (širina varovalnega pasu: 5 m, merjeno od osi 
voda), varovalni pas kanalizacije (širina varovalnega 
pasu; 1,5 m, merjeno od osi voda);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program 
priprave prostorskega akta: Program priprave Strategi-
je prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV 
št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega 
načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 
15/13, 20/17).

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt infrastrukture zemeljskega plina 
– plinovod; preko parcele poteka linijski objekt kanali-
zacijske infrastrukture – kanalizacijski vodi; služnostna 
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI 
ni urejena.

iii. V zemljiški knjigi je pri nepremičnini parc. 
št. 765/2, k.o. 681 – Pobrežje vknjižena:

– služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja niz-
kotlačnega plinovodnega omrežja, v korist imetnika: 
Mestna občina Maribor;

– služnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja ka-
belske kanalizacije v dolžini do 12 m in širini do 0,5 m, z 
vplivnim območjem do 6 m2, na zahodnem delu parcele, 
vse za čas gradnje in obratovanje predmetne kabelske 
kanalizacije in vse v korist družbe TELEKOM SLOVE-
NIJE, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

iv. Pravno stanje neposrednega dostopa do javne 
poti ni urejeno.

11. parc. št. 4511/3, k.o. 105 – Murska Sobota 
(ID 4185054), parc. št. 5446, k.o. 105 – Murska Sobota 
(ID 1161984), parc. št. 5474, k.o. 105 – Murska Sobo-
ta (ID 5359410), stavbno zemljišče v skupni površini 

2.651 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
8.400,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi rabi 
št. 3501-0461/2020-2(730), ki ga je dne 28. 9. 2020 
izdala Mestna občina Murska Sobota:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Občinski prostorski načrt: odlok o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) 
(Uradni list RS, št. 54/16, 67/16); Državni lokacijski 
načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto za 
smer avtoceste Maribor – slovensko-madžarska meja 
na odseku Vučja vas – Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 
73/04, 79/04);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se vsa zemljišča nahajajo na območju 
stavbnih zemljišč. Po podrobnejši namenski rabi je ob-
močje zemljišč 4511/3 (del) in 5446 (del) opredeljeno 
kot P – območje prometne infrastrukture, in sicer PC 
– površine cest (enota urejanja prostora: PP 2-DPA* 
– veljaven državni prostorski načrt). Območje zemljišč 
parc. št. 5474, 4511/3 (del) in 5446 (del) je po podrob-
nejši namenski rabi opredeljeno kot Z – območja zelenih 
površin, in sicer ZD – druge urejene zelene površine, kot 
zeleni pasovi z zaščitno ali drugo funkcijo (enota ureja-
nja prostora: VP 2); opomba: enota urejanja prostora PP 
2-DPA je v območju državnega prostorskega načrta (do 
sprejetja sprememb in dopolnitev novih prostorskih ak-
tov se upošteva prostorske izvedbene pogoje iz Uredbe 
o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor – slo-
vensko-madžarska meja na odseku Vučja vas – Beltinci 
(Uradni list RS, št. 63/99);

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni 
pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti ureja-
nja prostora PP 2-DPA so bile na posameznih območjih 
izvedene agrarne operacije; Zemljišča so na območju 
omejitev za potrebe obrambe; Vplivno območje letališča;

d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: delno so zemlji-
šča v priobalnem območju – Predpis oziroma akt o 
zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 
57/12, 100/13, 40/14, 56/15); Vrsta varovanega ob-
močja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo 
(zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci) – 
predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi 
objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena 
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list 
RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);

e. Prostorski ukrepi: V skladu z Odlokom o pred-
kupni pravici Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 18/16), se zemljišča nahajajo na območju zako-
nite predkupne pravice občine. V skladu z Zakonom o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je predkupna 
pravica občine izključena, če je kupec država, oseba 
javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec 
državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture.

12. parc. št. 928/4, k.o. 1958 – Brezovica 
(ID 6952642), stavbno zemljišče površine 1.580 m2; iz-
hodiščna vrednost prodaje znaša 57.300,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3502-
703/2020, ki ga je dne 14. 9. 2020 izdala Občina Dom-
žale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik, 
št. 10/2018); oznaka EUP (enota urejanja prostora): 
EUP ZB-19;
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b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih 
zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa se zemljišče 
nahaja na območju PO – ostale prometne površine;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program pri-
prave prostorskega akta: program priprave prostorskega 
akta: Predvidena izdelava OPPN za EUP ZB-19.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
potekajo linijski objekti elektro energetske infrastrukture 
– nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgra-
dnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena.

13. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380), 
stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vred-
nost prodaje znaša 22.000,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-0123/2020-2, ki ga je dne 13. 10. 2020 izdala 
Občina Križevci:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Prostorske sestavine planskih aktov ob-
čine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16, Uradno glasilo 
slovenskih občin 28/2018); Oznaka prostorske enote: 
EUP VUV1 Vučja vas, namenska raba SK, način ure-
janja OPN;

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavb-
nih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi je zemlji-
šče opredeljeno kot območje površin podeželskega 
naselja;

c. Program priprave prostorskega akta: Sklep o 
pripravi (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Križevci (Uradno glasilo 
Slovenskih občin 25/2018); faza priprave/predviden rok 
sprejema: december 2020.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
potekajo linijski objekt infrastrukture elektronskih ko-
munikacij – trasa in telekomunikacijski vod; služnostna 
pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI 
ni urejena.

14. parc. št. 372/3, k.o. 1931 – Krašnja (ID 
3741631), deloma stavbno zemljišče in deloma kmetij-
sko zemljišče, površine 2.139 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 4.669,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi 
št. 3501-113/20-2, ki ga je dne 14. 7. 2020 izdala Ob-
čina Lukovica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Prostorske sestavine Dolgoročnega plana obči-
ne Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 
(Uradni vestnik občine Domžale, št. 9/86, 2/90); Prostor-
ske sestavine Družbenega plana občine Domžale za 
obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občine Domžale, 
št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolni-
tev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik občine Lukovica, 
št. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04) in Odlok o prostor-
skih ureditvenih pogojih občine Lukovica (Uradni vestnik 
Občine Lukovica, št. 09/04, 9/05 – obv. razl., 1/07 – obv. 
razl., 10/12 – obv. razl., 2/14 popr. in 1/18); Uredba o 
lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – 
Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnov-
ni namenski rabi je zemljišče opredeljeno deloma kot 
stavbno in deloma kot kmetijsko zemljišče. Po podrob-
nejši namenski rabi se zemljišče v večini nahaja v ob-
močju drugih kmetijskih zemljišč (K2), manjši del pa se 
v območju prometne infrastrukture.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko parcele 
poteka linijski objekt elektro energetske infrastrukture – 
nadzemni vod (daljnovod); služnostna pravica izgradnje 
oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena; preko 
parcele potekajo linijski objekti infrastrukture zemeljske-
ga plina (plinovod in drugi objekti infrastrukture zemelj-
skega plina); preko parcele potekajo linijski objekti vo-
dovoda (vodooskrbna cev); služnostna pravica izgradnje 
oziroma vzdrževanja predmetne GJI ni urejena, preko 
parcele potekajo linijski in točkovni objekti elektronskih 
komunikacij (trasa in jašek).

iii. Pri parc. št. 372/3, k.o. 1931 – Krašnja, je v ze-
mljiški knjigi vknjižena:

– služnostna pravica izgradnje, izvedbe, rekon-
strukcije in dostopa do omrežja ali naprav za potrebe 
obratovanja, vzdrževanja in nadzora ter odstranjevanja 
morebitnih naravnih ovir pri vzdrževanju in obratovanju 
celotnega omrežja ali naprav, za dobo funkcioniranja 
omrežja in naprav v korist služnostnega upravičenca 
GRATEL gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, tr-
govina, storitve d.o.o., Laze 018A, 4000 Kranj in njego-
vih pravnih naslednikov,

– stvarna služnost za izgradnjo in vzdrževanje pre-
nosnega plinovoda M2/1 med Trojanami in Vodicami, v 
delu njegove umestitve v območje avtoceste A1 Šentilj 
– Koper, odsek med Trojanami in Šentjakobom, ter v 
območje načrtovane glavne ceste Želodnik – Mengeš z 
obvoznico Mengeš z dne 6. 4. 2011, se vknjiži služnostni 
pas prenosnega plinovoda M2/1 do 915 m2 (v dolžini 
do 42 m in vplivnim območjem širine do 22 m / križanje 
parcele z vplivnim območjem v osrednjem delu parcele) 
za čas trajanja plinovoda M2/1, v korist služnostne-
ga upravičenca PLINOVODI, Družba za upravljanje s 
prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 
011B, 1000 Ljubljana.

15. parc. št. 32/1, k.o. 677 – Zgornje Radva-
nje (ID 1655814), zazidano stavbno zemljišče povr-
šine 104 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
5.980,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3515-2046/2020-2, ki ga je dne 4. 11. 2020 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 
1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o druž-
benem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 
(MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
na občine Maribor za območje mestne občine Maribor 
(MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 
26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 
17/09 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 
9/07 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep), Od-
lok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja PPE St 8-KIS v Mariboru (MUV št. 10/12, spr. 
in dop. MUV, št. 2/14);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišče nahaja na območju stavbnih 
zemljišč v ureditvenem območju naselja, po podrobnejši 
namenski rabi, določeni z OPPN pa je opredeljena kot 
površine za promet utrjene površine;

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: Varovalni 
pas elektronske komunikacije; širina varovalnega pasu: 
1,5 m merjeno od osi voda; Varovalni pas – polizolirani 
daljnovod 0,4 kV; širina varovalnega pasu: 1 m merjeno 
od osi voda;
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d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: Vrsta varovanega območja: Vodovarstvena 
območja; Ime varovanega območja: varstveno območje 
– širše območje III; Predpis: Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni 
list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17); faza postopka: osnutek 
akta.

ii. V zemljiški knjigi je na podlagi pogodbe vknjižena 
služnostna pravica ureditve in vzdrževanja parkirišča 
za potrebe TC Maribor na celotni parceli, za čas obsto-
ja parkirišča, v korist imetnika FMZ MB, investicijska 
družba, d.o.o., Cesta v Mestni log 001, 1000 Ljubljana.

16. parc. št. 585/5, k.o. 606 – Ranca (ID 6327917), 
stavbno zemljišče površine 101 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 1.150,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-0102/2020-2, ki ga je dne 10. 3. 2020 izdala 
Občina Pesnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ških parcel: Dolgoročni plan občine Maribor-Pesnica 
za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 4/86, 6/88 in 6/98), 
Dolgoročni plan občine Maribor-Pobrežje za obdobje 
1986–2000 (MUV, 4/86 in 17/87), Dolgoročni plan mesta 
Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV, št. 1/86, 16/87, 
19/87 – popravek, 7/93, 8/94 in 6/98), Družbeni plan 
občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986–1990 (MUV, 
št. 1/87, 6/98), Družbeni plan občine Maribor-Pobrežje 
za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 11/86), Družbeni plan 
mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV, št. 10/86, 
20/88, 22/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92, 7/93, 8/94 
in 6/98), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana 
za območje Občine Pesnica (MUV, št. 18/99, 13/2002, 
27/2004, 20/12 in 17/17), v nadaljevanju: plan; Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Pesnica (MUV, 
št. 13/00, spremembe in dopolnitve v MUV, št. 18/01, 
21/14 (popr. 22/14) in 35/17 (obvezna razlaga v Urad-
nem glasilu slovenskih občin, št. 4/20)) (parc. št. 585/5);

b. Podatki o namenski rabi prostora: zemljišče 
parc. št. 585/5, k.o. Ranca se po osnovni namenski rabi 
deloma nahaja na območju stavbnih zemljišč z ozna-
ko RG – Stavbna zemljišča izven ureditvenih območij 
za poselitev (85,29 %) in deloma na območju stavnih 
zemljišč z oznako UON – stavbno zemljišče v ureditve-
nem območju za poselitev – ureditveno območje naselja 
(14,71 %), po podrobnejši namenski rabi se zemljišče 
nahaja v območju stanovanj (14,71 %);

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahajajo zemljišča: varo-
valni pas občinske ceste – lokalne ceste z oznako LC 
310101, na podlagi Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Pesnica (MUV, št. 7/10) – širina varovalne-
ga pasu 10 m; varovalni pas državne ceste – regionalne 
ceste II. reda z oznako R2 0268 – širina varovalnega 
pasu 15 m; varovalni pas komunikacij: kabelska kana-
lizacija – širina varovalnega pasu 1,5 m; varovalni pas 
komunikacij: trasa – širina varovalnega pasu 1,5 m;

d. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih 
predpisih: erozija: opozorilno območje – strogo varova-
nje (parc. št. 585/5);

e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-

prave Strategije prostorskega razvoja občine Pesnica 
(MUV, št. 9/07), Sklep o ugotovitvi stanja pri pripravi 
prostorskih aktov Občine Pesnica (MUV, št. 16/07, spre-
memba 13/18); faza postopka: sklep o pripravi.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko par-
cele št. 585/5, k.o. Ranca potekajo linijski objekti infra-
strukture elektronskih komunikacij; služnostna pravica 
izgradnje oziroma vzdrževanja predmetne GJI v ZK ni 
urejena.

17. parc. št. 705/59, k.o. 681 – Pobrežje (ID 
6333407), stavbno zemljišče površine 188 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 4.485,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3515-2047/2020-2, ki ga je dne 4. 11. 2020 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiš-
kih parcel: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 
1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o druž-
benem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 
(MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92) in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
na občine Maribor za območje mestne občine Maribor 
(MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 
26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08, 
17/09 (popr.), 17/10 in Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 
9/07 27/07, 36/07, 111/08, MUV št. 26/12 – sklep), Ured-
ba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste 
Slivnica – Pesnica (Uradni Iist RS, št. 41/98, 72/00, 
68/02, 72/04, 22/14);

b. Podatki o namenski rabi prostora: parc. 
št. 705/59, k.o. Pobrežje se po osnovni namenski rabi 
nahaja na območju stavbnih zemljišč v ureditvenem ob-
močju naselja, po podrobnejši namenski rabi, določeni 
z DLN pa na območju pokrovnega rastlinja na območju 
za prometno infrastrukturo;

c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17); faza postopka: osnutek 
akta.

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): na območju 
parcele št. 705/59, k.o. Pobrežje se nahajajo ploskovni 
objekti za namen ravnanja z odpadki (odlagališče); slu-
žnostna pravica izgradnje oziroma vzdrževanja predme-
tne GJI v ZK ni urejena.

18. parc. št. 2912/1, k.o. 2560 – Hrpelje (ID 
3561380), stavbno zemljišče površine 1.958 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 199.750,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35011-218/2020-2, ki ga je dne 1. 10. 2020 izdala 
Občina Hrpelje - Kozina:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski akti: Občinski prostorski 
načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19); 
Državni lokacijski načrt: Lokacijski načrt za avtocesto 
na odseku Kozina – Klanec (Uradni list RS, št. 48/98-
2119, 110/02-5386 – ZUreP-1, 33/07-1761 – ZPNačrt, 
80/10-4305 – ZUPUDPP);

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna 
namenska raba: stavbno zemljišče; podrobnejša na-
menska raba: del zemljišča se nahaja v območju PC 
– površine cest (oznaka EUP: HK-95), del zemljišča 
pa znotraj območja CD – druga območja centralnih de-
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javnosti (oznaka EUP: HK-7 CDo – območja centralnih 
dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene 
dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj);

c. Zemljišče parc. št. 2912/1 nahaja na območju 
zakonite predkupne pravice Občine Hrpelje - Kozina 
(Odlok o predkupni pravici Občine Hrpelje - Kozina; 
Uradni list RS, št. 17/10);

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih:

– Vrsta varovanega območja: varstveno obmo-
čje (državni nivo): 3. varstveni režim; Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, 
št. 49/08), Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Rižane (Uradni list RS, št. 72/12), Uredba o spremem-
bah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 69/13);

– Vrsta varovanega območja: ekološko pomemb-
no območje (EPO): Kras (ID: 51100); Predpis oziroma 
akt o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih ob-
močjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13);

e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avtoce-
ste (AC); varovalni pas glavne ceste I. reda (G1); varo-
valni pas telekomunikacij: kabelska kanalizacija;

f. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program 
priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorske-
ga načrta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, 
št. 33/18).

ii. Javno dostopni podatki iz portala GURS – Pro-
storski portal Prostor (zbirni kataster GJI): preko dela 
parcele poteka trasa – linijski objekt elektronskih ko-
munikacij; služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja 
predmetne GJI ni urejena.

19. parc. št. 1095/2, k.o. 1959 – Domžale 
(ID 4051737), parc. št. 1096/2, k.o. 1959 – Domžale 
(ID 3379420) in parc. št. 1099/2, k.o. 1959 – Dom-
žale (ID 1991188), stavbno zemljišče skupne površi-
ne 637,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
32.640,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3502-749/2020, ki ga je dne 30. 9. 2020 izdala Ob-
čina Domžale:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale 
(Uradni vestnik, št. 10/2018); Občinski podrobni pro-
storski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici 
Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14, spre-
membe 02/18);

b. Podatki o namenski rabi prostora: po osnovni 
namenski rabi se zemljišča nahajajo na območju stavb-
nih zemljišč; po podrobni namenski rabi se zemljišča 
nahajajo na območju BD – površine drugih območij, v 
ureditvenem območju UE3 – območje vadbenega poli-
gona za enote zaščite in reševanja;

c. Na podlagi Odloka o določitvi območja predku-
pne pravice na zemljiščih v Občini Domžale (Uradni ve-
stnik Občine Domžale, št. 8/19) se zemljišča nahajajo na 
območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: na območju 
zemljiških parcel predvideni naslednji prostorski akti: 
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo DV 2x400 kV 
Beričevo–Podlog.

ii. Zemljišča so brez neposrednega dostopa do jav-
ne ceste in je brez urejene služnosti dostopa do javne 
ceste preko katere izmed sosednjih parcel.

20. parc. št. 193/38, k.o. 707 – Hotinja vas 
(ID 1056235), stavbno zemljišče površine 751,00 m2; 
izhodiščna vrednost prodaje znaša 12.061,50 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 3506-0370/2020, ki ga je dne 29. 9. 2020 izdala Ob-
čina Hoče - Slivnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV 
št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna raz-
laga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 
1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 4/17 
– teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna raz-
laga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 37/19, 
41/20); Državni lokacijski načrt: Državni lokacijski načrt 
za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Uradni list 
RS, št. 73/05-3251, 33/07-1761 – ZPNačrt, 75/10-4123 
(116), 80/10-4305 – ZUPUDPP, 75/10-4123 (116));

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba: območju stavbnih zemljišč; podrobnejša 
namenska raba območju PC – površine cest; oznaka 
prostorske enote EUP LN 20;

c. zemljišče se nahaja na območju zakonite pred-
kupne pravice Občine Hoče - Slivnica;

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih:

– Vrsta varovanega območja: vodovarstveno ob-
močje (VVO – državni nivo): II. varstveni režim; Predpis 
oziroma akt o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 
platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni 
list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15);

e. Podatki o območju varovalnih pasov objektov 
gospodarske javne infrastrukture: varovalni pas avto-
ceste (AC).

ii. Na zemljišču se izvaja posest – na parceli so po-
stavljeni trije pomožni objekti, ki niso vpisani v kataster 
stavb in niso evidentirani v evidencah GURS, in za kate-
re pravica uporabe z lastnikom zemljišča ni dogovorjena 
oziroma urejena.

21. parc. št. 214/9, k.o. 694 – Rogoza (ID 43375), 
parc. št. 214/18, k.o. 694 – Rogoza (ID 3570419), 
parc. št. 214/19, k.o. 694 – Rogoza (ID 1386644), 
parc. št. 214/20, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887048), 
parc. št. 214/21, k.o. 694 – Rogoza (ID 2887047), 
parc. št. 214/22, k.o. 694 – Rogoza (ID 4243122), 
parc. št. 214/23, k.o. 694 – Rogoza (ID 4996905), 
parc. št. 214/24, k.o. 694 – Rogoza (ID 1890808), 
parc. št. 214/25, k.o. 694 – Rogoza (ID 4430480), 
parc. št. 214/26, k.o. 694 – Rogoza (ID 3403031), 
parc. št. 214/27, k.o. 694 – Rogoza (ID 4242171), 
parc. št. 214/28, k.o. 694 – Rogoza (ID 2467926), 
parc. št. 214/29, k.o. 694 – Rogoza (ID 5252207), 
parc. št. 214/32, k.o. 694 – Rogoza (ID 420823), 
parc. št. 214/33, k.o. 694 – Rogoza (ID 379098), parc. 
št. 214/34, k.o. 694 – Rogoza (ID 5086592), parc. 
št. 214/35, k.o. 694 – Rogoza (ID 4078388), parc. 
št. 214/36, k.o. 694 – Rogoza (ID 4745140), parc. 
št. 214/40, k.o. 694 – Rogoza (ID 43381), parc. št. 214/41, 
k.o. 694 – Rogoza (ID 3402137), parc. št. 214/42, k.o. 
694 – Rogoza (ID 1963117), parc. št. 214/43, k.o. 694 
– Rogoza (ID 4650905), parc. št. 214/44, k.o. 694 – 
Rogoza (ID 2394491), parc. št. 214/45, k.o. 694 – Ro-
goza (ID 5248786), parc. št. 214/47, k.o. 694 – Rogo-
za (ID 3571422), parc. št. 214/48, k.o. 694 – Rogo-
za (ID 3927450), parc. št. 214/49, k.o. 694 – Rogo-
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za (ID 3738832), parc. št. 214/74, k.o. 694 – Rogo-
za (ID 386396), kmetijsko zemljišče skupne površine 
76.675 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 
189.975,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-0369/2020-1, št. 3506-0369/2020-2 in 3506-
0369/2020–3, ki jih je dne 29. 9. 2020 izdala Občina 
Hoče - Slivnica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemlji-
ške parcele: Občinski prostorski akti: Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (MUV, 
št. 28/14, 4/15 – teh. popravek, 10/15 – obvezna raz-
laga, 23/15 – teh. popravek, 24/15 – obvezna razlaga, 
1/16 – teh. popravek, 9/16, 10/16 – teh. popravek, 
4/17 – teh. popravek, 6/17, 23/17, 24/17, 3/18 – obve-
zna razlaga. Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/19, 
37/19, 41/20); Državni lokacijski načrt: Lokacijski na-
črt za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Uradni list 
RS, št. 41/98-1816, 72/00-3392 – spr./dop. za AC pri-
klj. Rogoza, 68/02-3257 (32), 110/02-5386 – ZUreP-1, 
72/04-3207 – spr./dop. za novo Zrkovsko, 73/05-3251 
(65), 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP, 
22/14-831 – spr./dop.);

b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka pro-
storske enote: EUP DP_117; osnovna namenska raba: 
kmetijsko zemljišče; podrobna namenska raba: najbolj-
ša kmetijska zemljišča;

c. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta 
varovanja oziroma omejitev: varovalni pas avtoceste 
(AC); varovalni pas javne poti (JP);

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta 
varovanega območja: vodovarstveno območje (VVO – 
državni nivo): II. varstveni režim; ekološko pomembno 
območje (EPO): Dravsko polje; predpis oziroma akt 
o zavarovanju: Uredba o vodovarstvenem območju 
za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, 
Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, 
št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15), Uredba o ekološko po-
membnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 
99/13 in 47/18).

III. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepre-
mičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin 
oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in 
stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.

IV. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem 
pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v ce-
loti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu 
avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sve-
ta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; 
Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 
46/15 in 10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in 
rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli 
drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste 
je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v 
prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS, d.d., 
kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo 
upoštevati interesi varovanja državne ceste in pro-
meta na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena 
opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja 
določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu 
avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvi-

dena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m 
od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti 
pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 
– GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev "TSG-1-005 
Zaščita pred hrupom";

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vpli-
vi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove 
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avto-
cest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena 
ZCes-1);

– da meteorna voda njej z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za 
odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, 
sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme po-
slabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja 
avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen ZCes-1;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme 
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del 
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

V. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kup-
nino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih 
določa 32. člen Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE).

VI. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

VII. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 
10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na tran-
sakcijski račun prodajalca št.: SI56 0400 1004 9676 502, 
odprt pri Nova KBM, d.d., z obvezno navedbo namena 
nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o 
zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
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– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-
be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljan-
stvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge 
države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki 
izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico 
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji dr-
žavljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilo-
ženo navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da ponudnik soglaša, da 
DARS d.d. v skladu z veljavno zakonodajo ponudniko-
ve osebne podatke obdeluje in hrani za potrebe vode-
nja postopka izbora najugodnejšega ponudnika po tem 
razpisu, ter da je ponudniku znana vsebina razpisa in da 
brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VIII. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 12. 2. 2021 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Izposta-
va v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v 
roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb 
obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

IX. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

X. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno- 

kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

XI. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS, d.d.

Št. 0400/2021 Ob-1070/21
Na podlagi 9.a člena Odloka o preoblikovanju Uni-

verze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 
36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15, 26/17 in 
8/19) in petega odstavka 267. člena Statuta Univerze 
v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17 – UPB12, 32/19 
in 14/20) rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko 
Kačič, objavlja

javni poziv
za predlaganje člana – predstavnika delodajalcev 

Upravnega odbora Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona 

o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – urad-
no prečiščeno besedilo s sprem. in dop. do 175/20 – 
ZIUOPDVE) upravni odbor visokošolskega zavoda, ki 
ga je ustanovila Republika Slovenija, sestavljajo pred-
stavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavni-
ki študentov in predstavniki delodajalcev.

2. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru v 
9. členu določa, da je upravni odbor Univerze organ 
upravljanja, ki ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst viso-

košolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost 
(visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,

– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev univerza v skladu z 

9.a členom odloka prek javnega poziva določi v so-
glasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predla-
gajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje 
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združe-
nje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.

3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slo-

venije GIZ,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba 

organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata mora 

predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; 
dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; po-
klic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer 
je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; 
izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandida-
turo; kratko utemeljitev predloga.

5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4, po-
sredujte na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov 
trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Javni poziv za predla-
ganje člana UO UM«.

6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati 
do vključno 9. 2. 2021.

Rektor Univerze v Mariboru
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-1/2021/5 Ob-1102/21
V register političnih strank se vpiše politična stranka 

z imenom Državljansko gibanje Resni.ca, s skrajša-
nim imenom Resni.ca in s sedežem v Kranju, Koroška 
cesta 2. Znak stranke sestavlja skrajšano ime Resni.ca 
na belem polju in v eni vrsti. Črke napisa so v beli barvi 
(RGB: #f8f8f8, R248 G248 B248; CMYK: C2 M1 Y1 K0), 
modri barvi (RGB: #033eb6, R3 G62 B182; CMYK: C95 
M82 Y0 K0) in rdeči barvi (RGB: #b61010, R182 G16 
B16; CMYK: C12 M92 Y85 K0), posamezna črka pa je 
oblikovana kot skupek koščkov sestavljanke označenih 
s sivo barvo (RGB: #959595, R149 G149 B149; CMYK: 
C44 M36 Y37 K2).

Kot zastopnik politične stranke Državljansko giba-
nje Resni.ca se v register političnih strank vpiše Zoran 
Stevanović, roj. 23. 2. 1982, državljan Republike Slove-
nije, s stalnim prebivališčem: Kocjanova ulica 32, Kranj.

Matična številka politične stranke je: 4125053000.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1071/21
UMAMI, založniške in marketinške storitve, d.o.o., 

Pod jezom 40, 1000 Ljubljana.
Lastnici: Uršula Cvilak, Pod jezom 40, 1000 Ljublja-

na, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe 
ter Veronika Cvilak Križmančič, Pod jezom 40, 1000 
Ljubljana, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu 
družbe.

 Ob-1087/21
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež: 100 % lastnik: Videoprodukcija Mar-

tin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.

 Ob-1098/21
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva 

ulica 1, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma upra-

vljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje, 
d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (35,7974 %), 
Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska ce-
sta 5, 1000 Ljubljana (10,0000 %), Marija Volčjak, Virma-
še 15, 4220 Škofja Loka (13,1826 %), Cvetko Zaplotnik, 
Srednja Bela 10a, 4205 Preddvor (5,6821 %).

Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

Št. 38144-4/2020/41 Ob-1126/21
Na podlagi četrtega odstavka 44. člena Zakona o 

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 
30/19 – odl. US) direktorica Agencije za komunikacij-
ska omrežja in storitve Republike Slovenije v zvezi s 
sklepom o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za 
dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno 
kritičnih komunikacij M2M preko namenskih omrežij v 
700 MHz radiofrekvenčnem pasu (objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 180 z dne 4. 12. 2020), spremenjenim 
s sklepom o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa 
(objavljenem v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 
2020) objavlja, da bo pričetek javne dražbe dne 10. 2. 
2021 ob 9. uri, ter da bo javna dražba potekala v pro-
storih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije
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Objave sodišč

Izvršbe

VL 204652/2009 Os-1006/21
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah, 

opr. št. VL 204652/2009 z dne 30. 7. 2020, je izvršitelj 
Vito Krevsel 19. 8. 2020 opravil rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje, ki se 
nahaja v stavbi št. 2769, v večstanovanjski hiši na na-
slovu Slovenski Javornik, Cesta v Rovte 5, 4270 Jese-
nice, ki stoji na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 
1963/2, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, 
Jesenice, v korist upnika JEKO, javno komunalno pod-
jetje, d.o.o., Jesenice, zaradi izterjave denarne terjatve 
337,66 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 31. 12. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II D 781/2017 Os-3313/20
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Nasvetu Ka-
rić, sin Safeta Karića, roj. 15. 3. 1951, umrl 31. 1.–2. 2. 
2017, nazadnje stanujoč Jamova cesta 50, Ljubljana, 
državljan Republike Slovenije, dne 13. novembra 2020 
sklenilo, da se dediču, zapustnikovemu sinu Ervinu Ka-
riću na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom 
Zakona o dedovanju (ZD) postavi začasnega zastopni-
ka, odvetnika Bojana Makovca, Ulica Ivana Pengova 22, 
1230 Domžale, ker je navedeni dedič neznanega prebi-
vališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega de-
diča zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler 
dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 
163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2020

II N 288/2020 Os-3540/20
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Steli Pečnik, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva 2, 
Ljubljana, zoper nasprotna udeleženca: 1. Vesna Gra-
hović, Cesta v Gorice 29, Ljubljana, in 2. Edin Karajić, 
prebivališče neznano, zaradi določitve preživnine, o raz-
rešitvi in postavitvi začasnega zastopnika, dne 16. de-
cembra 2020 sklenilo:

Začasni zastopnik odvetnik Vinko Kastelic, Rakov-
niška ulica 23, Ljubljana, se razreši.

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
Edina Karajića se postavi odvetnik Uroš Keber, Beethov-
nova ulica 12, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 2020

2874 Z 483/2020 Os-1028/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna upra-
va RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljub-
ljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana – dostava, ki 
jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, 
Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika Andreja Ope-
ka, EMŠO 0307962500372, Puhova ulica 1, Ljubljana 
– dostava, zaradi zavarovanja terjatve 488,06 EUR s 
pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Luka 
Divjak, Cesta v Gorice 34, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2021

VL 105548/2020 Os-1030/21
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Petrol, 
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 
cesta 50, Ljubljana, ki ga zastopa Marjanca Gnidovec, 
Dunajska cesta 50, Ljubljana – dostava, proti dolžniku 
Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, Lendava – Len-
dva, ki ga zastopa zač. zast. Vrhunc Željko – odvetnik, 
Glavna ulica 50, Lendava – Lendva, zaradi izterjave 
918,88 EUR, sklenilo:

Dolžniku Tiborju Kutnjak, Trg ljudske pravice 6, Len-
dava – Lendva, 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 po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Vrhunc Željko 
– odvetnik, Glavna ulica 50, Lendava – Lendva.

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. 1. 2021

2769 VL 82883/2012 Os-1035/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zade-

vi upnika ALOS, upravljanje naložb, d.o.o., matična 
št. 8474478000, davčna št. 90040929, Šmartinska ce-
sta 130, Ljubljana, ki ga zastopa Luka Inkret – odvetnik, 
Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, (prej Nova kreditna 
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banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor), zo-
per dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, 
Sukhunvit Soi 4, Bangkok, Tajska (prej Puri Gopal, Bri-
lejeva ul. 1, Ljubljana), ki ga zastopa zak. zast. Simona 
Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi 
izterjave 6.835,81 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Simona Zupan, 
Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2020

Oklici dedičem

D 260/2020 Os-1034/21
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščin-

ski postopek po dne 27. 12. 1963 umrlem zapustniku 
Costante Montenero (Konstantin Černigoj), sinu Terese 
Montenero (Terezija Černigoj), rojenem 27. 7. 1883 v 
Trstu, po zadnjih znanih podatkih stanujočem v Trstu, 
Via Livaditi 2, sicer pa neznanega prebivališča in nezna-
nega državljanstva.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica na oglasni deski in na spletni strani 
tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 1. 2021

D 268/2019 Os-2160/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Mileni Vitez, rojeni Gajzer, 
hčeri Antona, rojeni 16. 10. 1952, državljanki RS, raz-
vezani, umrli 9. 3. 2019, nazadnje stanujoči Mariborska 
cesta 76A, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v 
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko 
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2020

D 630/2018 Os-2215/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Danijelu Bekčiću, sinu 
Milana, rojenem 13. 12. 1966, državljanu RS, razveza-
nem, umrlem 8. 8. 2018, nazadnje stanujočem Tkalska 
ulica 5, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v 
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko 
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 5. 2020

D 155/2020 Os-3445/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-
puščinski postopek po pokojnem Silvestru Omerzelu, 
rojenem 31. 12. 1936, samskem, umrlem 2. 2. 2020, 
nazadnje stanujočem Prijateljeva ulica 16A, Celje.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona ali na podlagi oporoke, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni 
deski ter oglasni spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS.

Če se v določenem roku morebitni dediči ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo na 
podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2020

D 376/2020 Os-3458/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Mariji Zlatoper, rojeni 16. 12. 
1941, državljanki RS, razvezani, umrli 2. 3. 2020, nazad-
nje stanujoči Jurčičeva ulica 6, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustničine upnike, 
da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v 
roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko 
zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o 
vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2020
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D 89/2020 Os-3478/20

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. osebi z imenom Ivan Grilj, pok. 
Jožefa, Dolnji Zemon 49, 6250 Ilirska Bistrica, roj. 13. 4. 
1934, ki je umrl dne 3. 1. 2020.

Po doslej zbranih podatkih je bil zapustnik sam-
ski in brez potomcev. Sodišče ne razpolaga s popol-
nimi podatki o dedičih zapustnika. Sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem 
postopku, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 12. 2020

D 351/2019 Os-2925/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Mohar Stanislavu, sinu Ivana (Janeza), 
roj. 25. 12. 1909 na Hribu v Loškem Potoku, nazadnje 
stanujočem najverjetneje v ZDA, kjer je najverjetneje 
tudi umrl, proglašenim za mrtvega z datumom smrti 
26. 12. 1979.

Tekom zapuščinskega postopka ni bilo moč ugoto-
viti, ali je pokojni Mohar Stanislav zapustil dediče prvega 
dednega reda ali ne, pa tudi dediči drugega dednega 
reda so zaenkrat sodišču v glavnem neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva zapustn. dediče prvega dednega reda (njegove 
otroke, vnuke in njihove potomce) ter zapustn. dediče 
drugega dednega reda (njegove nečake, pranečake in 
njihove potomce), da se v roku enega leta od objave 
tega oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, na splet-
ni strani tukajšnjega sodišča ter v Uradnem listu RS, 
javijo sodišču ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s tem zapuščinskim postopkom in ga zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 10. 9. 2020

D 349/2019 Os-3574/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Mohar Antonu, sinu Ivana (Janeza), roj. 
29. 10. 1906, nazadnje stanujočem najverjetneje v ZDA, 
kjer je najverjetneje tudi umrl, proglašenim za mrtvega z 
datumom smrti 30. 10. 1976.

Tekom zapuščinskega postopka ni bilo mogoče 
ugotoviti, ali je pokojni Mohar Anton zapustil dediče 
prvega dednega reda ali ne, pa tudi dediči drugega 
dednega reda so zaenkrat sodišču v glavnem neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva zapustn. dediče prvega dednega reda (njegove 
otroke, vnuke in njihove potomce) ter zapustn. dediče 
drugega dednega reda (njegove nečake, pranečake in 
njihove potomce), da se v roku enega leta od objave 
tega oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, na splet-
ni strani tukajšnjega sodišča ter v Uradnem listu RS, 
javijo sodišču ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s tem zapuščinskim postopkom in ga zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 12. 2020

D 620/2019 Os-3066/20

Ivan Primožič, sin Josipa, neznanega bivališča, ki je 
bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča 
opr. št. N 17/2019 z dne 17. 9. 2019 in določenim datu-
mom smrti 1. 1. 1942 in ni zapustil oporoke.

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 7. 10. 2020

D 136/2020 Os-3254/20

Jožef Barut, roj. dne 9. 4. 1890 v Gabrovici pri Čr-
nem Kalu, z zadnjim prebivališčem Gabrovica pri Črnem 
Kalu 28, Črni Kal, ki je umrl dne 22. 4. 1945 in ni zapustil 
oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugotovi-
lo, da je bil zapustnik rojen v kraju Gabrovica pri Črnem 
Kalu, očetu Jožefu Barutu in mami Ivani Barut, roj. Škrlj. 
Zapustnik je bil poročen z Uršo Barut, roj. Primožič 
(6. 9. 1895–2. 5. 1985), pri čemer nista imela otrok. K 
dedovanju bi bile zato poklicane osebe, ki sodijo v krog 
zakonitih dedičev v II. dednem redu, in sicer zapustniko-
ve sestre ter bratje oziroma njihovi potomci, ki sodišču 
vsi niso znani.

Sodišču je znano, da je zapustnik imel sestre Ma-
rijo Barut (roj. dne 4. 6. 1884), Ursulo/Uršo Barut (roj. 
dne 21. 10. 1888, ki je umrla dne 25. 5. 1925), Lucio 
Barut (roj. dne 13. 12. 1897) ter brata Ivana Baruta (roj. 
dne 4. 4. 1895) in Viktorja Blaža Baruta (roj. dne 26. 1. 
1901). Vsi navedeni so že davno pokojni, v njihova de-
dnopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, ki pa 
sodišču vsi niso znani.

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 4. 11. 2020

D 455/2018 Os-3306/20

Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu Černacu, sinu 
Josipa, z zadnjim znanim bivališčem v Trseku 17, Ma-
rezige, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom tega so-
dišča opr. št. N 110/2017 z dne 12. 6. 2018 in določenim 
datumom smrti 20. 8. 1950.

V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan 
obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega 
dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu je 
sodišču znano, da je zapustnik imel brata Ivana Černaca 
(22. 4. 1899–31. 1. 1957) in sestro Marijo Černac, por. 
Kozlovič (rojeno dne 6. 8. 1885), oba iz Trseka, Marez-
ige, ki sta že davno pokojna. V njune pravice so vstopili 
njuni potomci oziroma dediči, pri čemer so sodišču znani 
le dediči zapustnikovega brata Ivana Černaca, ki je umrl 
za zapustnikom.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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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 13. 11. 2020

D 135/2020 Os-3386/20

Jožef Primožič, roj. dne 27. 3. 1893 v Ospu, Črni 
Kal, z zadnjim prebivališčem v Ospu, Črni Kal, ki je umrl 
dne 28. 3. 1963 in ni zapustil oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov ugotovilo, da je bil zapustnik 
rojen v Ospu, Črni Kal, in sicer očetu Ivanu Primožiču 
(1862–1894) ter mami Urši Primožič, roj. Krašovec. So-
dišču ni znan obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih 
dedičev prvega dednega reda. Glede dedičev v drugem 
dednem redu je sodišču znano, da je zapustnik imel 
sestro Marijo Biasol, roj. Primožič (1888–1959), ki je že 
davno pokojna. V njene pravice so vstopili njeni potomci 
oziroma dediči, ki sodišču vsi niso znani.

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 30. 11. 2020

D 327/2019 Os-3556/20

Josip Ražman, sin Andreja, rojen dne 24. 10. 1885, 
z zadnjim prebivališčem Truške 19, Marezige, ki je bil 
razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča 
opr. št. N 65/2010 z dne 12. 7. 2011 in določenim datu-
mom smrti 25. 10. 1955 in ni zapustil oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podat-
kov in opravljenih poizvedb izhaja, da je bil zapustnik sin 
Andreja Ražmana (ki je umrl pred letom 1906) in vnuk 
Ivana (Giovanni-ja) Ražmana od Jožefa. Zapustnik je 
imel brata Ivana Ražmana (roj. 31. 1. 1883) in sestro 
Marijo Ražman (roj. 1. 2. 1890). Vsi navedeni so že 
davno pokojni, v njihova dednopravna upravičenja pa 
so vstopili njihovi dediči, ki sodišču niso znani. Sodi-
šču niso znani niti morebitni zapustnikovi dediči prvega 
dednega reda.

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 23. 12. 2020

II D 1941/2019M Os-3443/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Bogomirju Zelni-
ku, roj. 1. 9. 1951, stan. Kamenškova ulica 44, Maribor, 
umrlem 27. 8. 2019, 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 zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine 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 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2020

I D 689/2020 Os-3462/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Danilu Krajnc, roj. 
12. 6. 1973, drž. RS, samski, nazadnje stan. Kozjak pri 
Ceršaku 8, Šentilj v Slov. goricah, ki je umrl 15. 3. 2020, 
je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi 
dediči I. in II. dednega reda, sodišče pa ne razpolaga s 
podatki o dedičih III. dednega reda.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (zap. 
tete in strici oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v 
enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2020

D 301/61 Os-3483/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-

dajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 14. 4. 1961 
umrlem Lipičar Andreju pok. Franca, roj. 18. 7. 1879, 
Kal nad Kanalom 7.

Kot zakoniti dediči po zapustniku bi prišli v poštev 
tudi zap. hčerka Cordais Hedvika ter zap. sinova Lipičar 
Andrej in Lipičar Jožef, ki sodišču niso znani oziroma 
njihovi dediči, ki sodišču tudi niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 11. 2020

D 508/2020 Os-3548/20
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojni Nadi Amaliji Smolnikar, rojeni 4. 6. 1923, 
umrli 6. 9. 2020, zadnje stalno bivališče Šmihel 1, Novo 
mesto, izdaja naslednji oklic:
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Pozivajo se neznani dediči po pokojni Nadi Amaliji 
Smolnikar, rojeni 4. 6. 1923, umrli 6. 9. 2020, zadnje stal-
no bivališče Šmihel 1, Novo mesto, da se priglasijo pri 
tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, 
Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota 
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 12. 2020

D 18/2019 Os-3508/20
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Francu Bradašu, rojenem dne 6. 2. 
1903, nazadnje bivajočem v Sečovljah, Lonzan 2 in raz-
glašenim za mrtvega z dnem 7. 2. 1973.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, in sicer njegovih bratih in sestrah oziroma njihovih 
potomcih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dedi-
če, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 12. 2020

D 658/2020 Os-3448/20
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 28. 10. 2015 razglašeni za mrtvo Berto Kus, 
neznanega datuma rojstva in bivališča.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapustni-
čini dediči niso znani.

Ker sodišču niso znani dediči po zapustnici Berti 
Kus, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico do dedi-
ščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku 
po pokojni Berti Kus, da se v enem letu od objave tega 
oklica priglasijo sodišču. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi 
razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 12. 2020

D 660/2020 Os-3449/20
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski posto-

pek po dne 28. 10. 2015 razglašenem za mrtvega Franca 
Rumpf, neznanega datuma rojstva in bivališča.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, zapustni-
kovi dediči niso znani.

Ker sodišču niso znani dediči po zapustniku Francu 
Rumpfu, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva vse tiste, ki menijo, da imajo pravico 
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem 
postopku po pokojnem Francu Rumpfu, da se v enem 
letu od objave tega oklica priglasijo sodišču. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 12. 2020

D 46/2019 Os-3509/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Josefine Neuhuber, rojeni 
23. 11. 1907, nazadnje stanujoči Dunaj 17, Rosenstein-
gasse 23, Avstrija, umrli dne 25. 6. 1981.

Sodišču se je priglasil k dedovanju en dedič II. ded-
nega reda, ni pa znano, ali je zapustnica zapustila dediče 
I. dednega reda oziroma več dedičev II. dednega reda, 
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 
1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, splet-
ni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 14. 12. 2020

D 45/2019 Os-3510/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Miroslavi Mraz, rojeni 3. 3. 
1930, državljanki Republike Hrvaške, nazadnje stanujo-
či Trstenička 2, Zagreb, umrli dne 4. 5. 1998.

Sodišču se je priglasil k dedovanju en dedič III. ded-
nega reda, ni pa znano, ali je zapustnica zapustila dedi-
če bližjega dednega reda oziroma več dedičev III. ded-
nega reda, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasne-
je pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 14. 12. 2020

D 47/2019 Os-3511/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Marii Weber, rojeni 13. 5. 
1897, nazadnje stanujoči Dunaj 17, Am Heuberg, Mit-
terberg 25, Avstrija, umrli 28. 4. 1970.

Sodišču se je priglasil k dedovanju en dedič II. ded-
nega reda, ni pa znano, ali je zapustnica zapustila dediče 
I. dednega reda oziroma več dedičev II. dednega reda, 
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 
1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, splet-
ni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 14. 12. 2020

D 288/2020 Os-3463/20
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščinski 

postopek opr. št. D 288/2020 po dne 28. 1. 2020 umrlem 
Petru Stermecki, roj. 6. 4. 1949, nazadnje stanujočem 
Novi dom 32b, Trbovlje.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapu-
ščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti 
pravico do dedovanja, da 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 v Trbovljah
dne 10. 12. 2020

Oklici pogrešanih

I N 84/2020 Os-3518/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi nepravdni posto-

pek za razglasitev pogrešane Marije Trušnovec, rojene 
dne 20. 8. 1845 očetu Jožefu in mami Mariji, z zadnjim 
znanim bivališčem na naslovu Čepovan 30, Čepovan, 
za mrtvo.
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Pogrešana je v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica 
nepremičnin v katastrski občini 2297 Čepovan.

Pogrešano v tem postopku zastopa skrbnik za po-
sebni primer odvetnik Simon Čehovin, Ulica tolminskih 
puntarjev 4, Nova Gorica.

Sodišče poziva vse, ki karkoli vedo o življenju in 
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica. Po poteku tega roka bo sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 12. 2020

I N 66/2019 Os-3568/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pred-

lagatelja Huseina Duraković, Osek 61, Šempas, ki ga 
zastopa odvetnica Maja Ravbar Nusdorfer iz odvetniške 
pisarne Sikirica d.o.o., postopek razglasitve pogrešanih 
1. Marija Cigoj, Humbert I 868 Buenos Aires, Argentina 
in 2. Ljudmila Cigoj, Humbert I, Buenos Aires, Argentina, 
ki ju zastopa skrbnica za poseben primer odv. Sandra 
Cvijanovič iz Nove Gorice, za mrtvi.

Iz predloženih listin izhaja, da je predlagatelj, sola-
stnik nepremičnin s parc. št. *322/2 k.o. 2312 Osek, sku-
paj z nasprotnima udeleženkama, ki sta nepremičnino 
v solast pridobili na osnovi sklepa o dedovanju po pok. 
očetu Cigoj Jožefu, v letu 1955. Obe pogrešanki živita 
v Argentini. Drugi podatki o pogrešankah ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti Marije Cigoj in Ljudmile Cigoj, naj javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku 3 mesecev po objavi oklica v Urad-
nem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni 
deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešanki razglasilo za mrtvi.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 12. 2020
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Preklici

Spričevala preklicujejo 

Pikl Maša, Oststrasse 8, 8500 Frauenfeld, Švi-
ca, diplomo Mednarodne fakultete za družbene in 
poslovne študije, izdano leta 2013 (številka potrdila: 
PZŠ2012-ESD-66). gnc-342619

Spahiu Afrim, Ulica ob stolpu 2, Izola - Isola, certifikat 
NPK: izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2614, 
izdan pri Šolskem centru Celje, leta 2007. gnh-342614

Šobot Sabina, Markovičeva ulica 9, Maribor, diplo-
mo št. PS-175, izdana pri Višji strokovni šoli Maribor, leta 
2002. gnf-342616

Drugo preklicujejo 

ALEŠ PODOBNIKAR S.P., Osredek pri Dobrovi 4, 
Dobrova, izvod licence, št. 016536003, za vozilo Mer-
cedes Benz, reg. št. LJ SH 860, veljavnost: 22. 4. 2024, 
izdano na Dušan Podobnikar s.p. gne-342617

BELLO d.o.o., Pod vinogradi 40, Straža, izvod li-
cence, št. GE009054/00460/007, za tovorno vozilo, reg. 
št. NM BTS179, veljavnost: 13. 10. 2022. gnl-342610

BELLO d.o.o., Pod vinogradi 40, Straža, izvod li-
cence, št. GE009054/00460/031, za tovorno vozilo, reg. 
št. NM BTS183, veljavnost: 13. 10. 2022. gnk-342611

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/001. gnv-342625

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/002. gnu-342626

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/003. gnt-342627

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/004. gns-342628

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/005. gnr-342629

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/006. gnq-342630

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
izvod licence, št. GE007884/07377/007. gnp-342631

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
potrdilo, št. 55849. gno-342632

D & W TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana, 
potrdilo, št. 59172. gnn-342633

Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39, Ljubljana, izvod 
licence, št. 01028216 (002), za vozilo Hzundai, reg. 
št. LJ IE-695, veljavnost: 20. 2. 2024. gnp-342606

Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39, Ljubljana, izvod 
licence, št. 01028215 (003), za vozilo Škoda Octavia, 
reg. št. LJ FH-924, veljavnost: 20. 2. 2024. gno-342607

Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39, Ljubljana, izvod 
licence, št. 01028204 (014), za vozilo Volkswagen, reg. 
št. LJ 79-SFN, veljavnost: 20. 2. 2024. gnn-342608

Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39, Ljubljana, izvod 
licence, št. 01028615 (019), za vozilo Opel Insignia, 
reg. št. LJ 84-DJB, veljavnost: 20. 2. 2024. gnm-342609

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, izvod licence, št. 014399/044, za vozilo z reg. 
št. CE EE 391, veljavnost do 7. 9. 2021. gnj-342612

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5014430, izdano na 

ime Bilič Vid, veljavno od 9. 3. 2018 do 10. 10. 2018, 
izdano pri OZS, leta 2018. gnl-342560

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5021163, izdano na 
ime Duraković Hajrudin, veljavno od 18. 12. 2019 do 
21. 1. 2020, izdano pri OZS, leta 2019. gnk-342561

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5003578, izdano na 
ime Džananović Fahrudin, veljavno od 8. 4. 2013 do 
30. 6. 2013, izdano pri OZS, leta 2013. gnj-342562

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5011413, izdano na 
ime Hadžić Mensur, veljavno od 5. 6. 2017 do 31. 12. 
2017, izdano pri OZS, leta 2017. gni-342563

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5017480, izdano na 
ime Ivković Nemanja, veljavno od 22. 1. 2019 do 24. 5. 
2020, izdano pri OZS, leta 2019. gnh-342564

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5015815, izdano na 
ime Lujić Stefan, veljavno od 24. 8. 2018 do 31. 10. 
2018, izdano pri OZS, leta 2018. gng-342565

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5003469, izdano na 
ime Malešević Pero, veljavno od 24. 4. 2013 do 28. 1. 
2016, izdano pri OZS, leta 2013. gnf-342566

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5011709, izdano na 
ime Mujkić Halil, veljavno od 12. 6. 2017 do 20. 12. 
2020, izdano pri OZS, leta 2017. gne-342567

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5003467, izdano na 
ime Mujkić Izedin, veljavno od 24. 4. 2013 do 31. 8. 
2013, izdano pri OZS, leta 2013. gnd-342568

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5016220, izdano na 
ime Smiljković Zoran, veljavno od 20. 9. 2018 do 10. 3. 
2019, izdano pri OZS, leta 2018. gnc-342569

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, potrdilo za voznika, št. O5003468, izdano na 
ime Zelenković Predrag, veljavno od 24. 4. 2013 do 
28. 1. 2016, izdano pri OZS, leta 2013. gnb-342570

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330473, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ R1-40Z, veljavnost: 29. 1. 2021. gnz-342571

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330474, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ EI-935, veljavnost: 29. 1. 2021. gny-342572

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330475, za vozilo MAN, 
reg. št. NM A7-865, veljavnost: 29. 1. 2021. gnx-342573

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330476, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ IJ-953, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnw-342574

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330477, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 13-HAM, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnv-342575

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330478, za vozilo MAN, 
reg. št. KK FE-505, veljavnost: 29. 1. 2021. gnu-342576

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330479, za vozilo Merce-
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des Benz, reg. št. LJ IG 709, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnt-342577

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330483, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ RU 724, veljavnost: 29. 1. 2021. gns-342578

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330484, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 81-3ZS, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnr-342579

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330485, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 88-OVR, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnq-342580

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00330486, za vozilo 
SCANIA, reg. št. LJ TO-46F, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnp-342581

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330488, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ VG-326, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gno-342582

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330489, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ UH-115, veljavnost: 29. 1. 2021. gnn-342583

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330490, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 72-1VV, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnm-342584

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-
-Dobrepolje, izvod licence, št. 00330492, za vozilo 
Renault, reg. št. LJ LE 892, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnl-342585

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00330493, za vozilo Re-
nault, reg. št. LJ LE 893, veljavnost: 29. 1. 2021. gnk-
342586

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330495, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 285-ZG, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnj-342587

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330496, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ EI-895, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gni-342588

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330501, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ 948-UU, veljavnost: 29. 1. 2021. gnh-342589

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330502, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 175-JJ, veljavnost: 29. 1. 2020. 
gng-342590

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330504, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 197-DP, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnf-342591

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00330508, za vozilo Re-
nault, reg. št. LJ GB 591, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gne-342592

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00330568, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 353-CM, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnd-342593

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00328432 za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ HT 225, veljavnost: 29. 1. 2020. 
gnc-342594

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00328433, za vozilo Re-

nault, reg. št. LJ 457-JS, veljavnost: 29. 1. 2021. gnb-
342595

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00331329, za vozilo IVECO, 
reg. št. LJ RA 217, veljavnost: 29. 1. 2020. gnz-342596

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00331330, za vozilo MAN, 
reg. št. LJ EG 276, veljavnost: 29. 1. 2021. gny-342597

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00331331, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ CU 039, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnx-342598

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00332288, za vozilo MAN, 
reg. št. KP DH-698, veljavnost: 29. 1. 2021. gnw-
342599

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00332291, za vozilo 
MAN, reg. št. KP DH-697, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnv-342600

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00333982, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 14-HAM, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnu-342601

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00333983, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 03-MAM, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnt-342602

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00337193, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 31-PJT, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gns-342603

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm- 
Dobrepolje, izvod licence, št. 00339660, za vozilo Re-
nault, reg. št. LJ 34 KFN, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnr-342604

GRANDOVEC ANTON S.P., Cesta 15, Videm-Do-
brepolje, izvod licence, št. 00341700, za vozilo Merce-
des Benz, reg. št. LJ 12-MAM, veljavnost: 29. 1. 2021. 
gnq-342605

GROSEK, d.o.o., Hotunje 43, Ponikva, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 601376, izdano na ime Boris Grosek, izdano pri 
Ministrstvu za promet in zveze, leta 1997. gni-342613

 Hakiu Medin, Slomškova ulica 11, Slo-
venske Konjice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500058701000, izdal Cetis d.d. gnd-342618

Hoxha Atedhe, Černetova ul. 7a, Ljubljana, spriče-
valo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestne-
ga prevoza potnikov, št. 804974, izdajatelj Ministrstvo 
za infrastrukturo, leto izdaje 2017. gny-342622

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, 
Mengeš, potrdilo za voznika, št. 016715/SŠD16-2-
6943/2019, izdano na ime Alešević Munib, veljavnost 
od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, izdajatelj Obrtno-podje-
tniška zbornica Slovenije. gnz-342621

KOGAL d.o.o., Slovenska ulica 43, Šentilj v Slov.
goricah, izvod licence, št. 014142/001, za vozilo MB 
Actros, reg. št. MB RK-267, veljavnost do 16. 3. 2021. 
gnm-342634

Komodo d.o.o., Dunajska cesta 196, Ljubljana, 
izvod licence, št. G011033/07066/004, za vozilo Pe-
ugeot, reg. št. LJ28-EGL, veljavnost do 15. 10. 2024. 
gnj-342637

Logistika Pušenjak d.o.o., Babinska cesta 3, Lju-
tomer, izvod licence, št. GE009244/06605/008, za to-
vorno vozilo, reg. št. MSFT-105, veljavnost do 24. 11. 
2022. gnb-342620



Stran 110 / Št. 10 / 22. 1. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Mikek Peter, Koroška cesta 19, Šoštanj, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005799002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnl-342635

MITJA KANALEC S.P., Drežniške Ravne 25, Ko-
barid, izvod licence, št. 016385/001, za vozilo Vol-
vo, reg. št. GO HZ-706, veljavnost do 16. 1. 2024. 
gnw-342624

TARIFA d.o.o., Mala ulica 8, Ljubljana, izvod licen-
ce, št. G011254/08711/001, za vozilo Citroen C - Elys-
se, reg. št. LJ JE 300. gnx-342623

UNITUR d.o.o., Cesta na Roglo 15, Zreče, štam-
piljko okrogle oblike, z vsebino: Unitur, hotels & 
resorts 8, slika logota. gnk-342636

ZRNO d.o.o., Ravno 13, Raka, izvod licen-
ce, št. GE009699/01383/007, za MB vlačilec, reg. 
št. KKD4850, veljavnost: 6. 5. 2023. gng-342615
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