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Javni razpisi

Št. 35205-3/2019/2 Ob-3290/19
Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o 

nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18), druge 
alineje prvega odstavka 68. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 
81/16) objavljamo

javni razpis
za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega 

centra, Trubarjeva 50, Ljubljana,  
za leti 2020 in 2021

1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-
rabnika, ki bo oddal prostore v brezplačno uporabo: 
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je dodelitev prostorov Okoljskega centra v brezplačno 
uporabo (v skupni površini 315 m2) za leti 2020 in 2021, 
na naslovu Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni vlagatelji so: konzorcij oziroma poveza-

va najmanj petih nevladnih organizacij, ki delujejo na po-
dročju varstva okolja, ohranjanja narave ali na področju 
urejanja prostora (pravne osebe, ustanovljene na pod-
lagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona 
o zavodih – samo zasebni zavodi) in imajo podeljen sta-
tus nevladne organizacije javnem interesu na področju 
varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, 
priznan na dan oddaje vloge na javni razpis. Vloge dru-
gih subjektov bodo zavržene in ne bodo obravnavane.

Ministrstvo bo z izbranimi uporabniki sklenilo po-
godbo o brezplačni uporabi prostorov za leti 2020 in 
2021. Uporabniki krijejo obratovalne stroške, stroške 
manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

4. Merila za ocenjevanje vlog:
A) Število nevladnih organizacij v konzorciju:
– če je v konzorciju povezanih 6–7 nevladnih orga-

nizacij, dobijo vlagatelji 1 točko,
– če je v konzorciju povezanih 8–9 nevladnih orga-

nizacij, dobijo vlagatelji 2 točki,
– če je v konzorciju povezanih več kot 9 nevladnih 

organizacij, dobijo vlagatelji 3 točke.
Vse nevladne organizacije v konzorciju morajo iz-

polnjevati osnovne pogoje za kandidiranje po tem jav-
nem razpisu.

Dokazilo: Vlagatelji predložijo podpisano konzorcij-
sko pogodbo, iz katere mora biti izkazana namera, da 

bodo člani konzorcija in nosilec konzorcija v primeru, da 
bodo upravičeni do brezplačne uporabe prostorov, te 
prostore dejansko uporabljali za svojo dejavnost ter do-
ločen način uporabe teh prostorov in način delitve obra-
tovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del, 
stroškov zavarovanja in drugih stroškov. Konzorcijska 
pogodba mora določati, da v imenu vseh konzorcijskih 
parterjev vlogo na javni razpis podaja nosilec konzorcija, 
ki je pooblaščen, da v imenu in na račun vseh članov 
konzorcija sklene pogodbo o brezplačni uporabi pro-
storov (pooblastilo za sklenitev pogodbe za brezplačno 
uporabo prostorov Okoljskega centra).

B) Brezplačna uporaba drugih prostorov:
V kolikor nima nosilec konzorcija niti nobeden iz-

med članov konzorcija, na dan oddaje vloge, sklenjene 
pogodbe za brezplačno uporabo prostorov za leto 2020 
in leto 2021 na območju Mestne občine Ljubljana, dobijo 
vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: Izjava nosilca in vseh članov konzorcija 
na obrazcu prijave.

C) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na na-
cionalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri 
projektih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja 
prostora, pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevla-
dne organizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve 
nevladni organizaciji), ki so bili zaključeni najkasneje v 
obdobju dveh let od dneva oddaje vloge:

– če gre za sodelovanje v vsaj 6 projektih, dobijo 
vlagatelji 1 točko,

– če gre za sodelovanje v vsaj 7–12 projektih, do-
bijo vlagatelji 2 točki,

– če gre za sodelovanje v več kot 12 projektih, do-
bijo vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: naziv projekta, kratek opis projekta, da-
tum začetka in zaključka, navedba partnerjev na obraz-
cu prijave.

D) Aktivnosti nosilca in članov konzorcija na nacio-
nalnem ali mednarodnem nivoju – sodelovanje pri projek-
tih varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja prostora, 
pri katerih so udeležene skupaj vsaj tri nevladne orga-
nizacije (nosilec/član konzorcija in še vsaj dve nevladni 
organizaciji), ki se izvajajo tudi v letu 2020 ali kasneje in 
za katere je na dan oddaje vloge že sklenjena pogodba:

– če gre za sodelovanje v vsaj 3 projektih, dobijo 
vlagatelji 1 točko,

– če gre za sodelovanje v vsaj 4–5 projektih, dobijo 
vlagatelji 2 točki,

– če gre za sodelovanje v več kot 5 projektih, dobijo 
vlagatelji 3 točke.

Dokazilo: naziv projekta, opis projekta, datum za-
četka in predvidenega zaključka, navedba partnerjev 
na obrazcu prijave.
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V primeru, da dve ali več vlog pridobi enako število 
točk na podlagi zgoraj navedenih meril, se kot predno-
stni kriterij upošteva večje število točk pri merilu pod 
črko D. Če so vloge še vedno izenačene, se upoštevajo 
nadaljnji prednostni kriteriji, kot si sledijo: merilo pod 
črko A, nato pod črko B, nato pod črko C, nazadnje pa 
vrstni red prispetja vlog.

5. Obdobje brezplačne uporabe prostorov: izbrani 
uporabniki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi pro-
storov Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana, za 
leti 2020 in 2021, in sicer do 31. 12. 2021.

6. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge 
ter način predložitve vlog

Vloge morajo, ne glede na način oddaje, prispeti 
v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Du-
najska cesta 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do srede, 
20. novembra 2019, do 12. ure.

Vloge se oddajo na priloženem obrazcu.
7. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpira-

nje vlog bo v četrtek, 21. novembra 2019, ob 9. uri, na na-
slovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 
Ljubljana (sejna soba 335, v 3 nadstropju). Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.

8. Vlagateljem bo ministrstvo posredovalo sklep o 
izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v roku 
30 dni od dneva odpiranja. Vlagatelj vloge lahko vloži 
na Ministrstvo za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni 
od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim uporabnikom. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo 
biti postav ljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo 
s sklepom odloči o pritožbi v roku 15 dni.

9. Javni razpis šteje kot objava namere o skleni-
tvi pravnega posla brezplačne uporabe nepremičnega 
premoženja.

10. Dokumentacija za prijavo je na voljo na splet
nem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-mini-
strstva-za-okolje-in-prostor/

Ministrstvo bo vse spremembe javnega razpisa 
(vključno z informacijami iz objave javnega razpisa) 
ter druge ključne informacije v zvezi z javnim razpisom 
objavilo na svoji spletni strani ob objavi javnega razpi-
sa. Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zaprosite na elektronski naslov gp.mop@gov.si, 
pri čemer se sklicujte na številko 35205-3/2019.

11. V kolikor ni s tem razpisom določeno drugače, 
se v postopku izbire uporabnika prostorov smiselno upo-
rabljajo določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna (12. poglavje).

12. Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen in podpisan Obrazec za prijavo na javni 

razpis za uporabo prostorov Okoljskega centra,
– podpisano konzorcijsko pogodbo,
– parafiran vzorec pogodbe o brezplačni uporabi 

prostorov Okoljskega centra.
13. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na ka-

teri mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vlo-

ga – javni razpis Okoljski center«,
– na hrbtni strani ime oziroma naziv in naslov vla-

gatelja.
Vlogo natisnite obojestransko. V vsaki oddani zaprti 

ovojnici je lahko samo ena vloga.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 014-0001/2019-1 Ob-3284/19
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri (v nadaljevanju 

koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrSE, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 
in 1/19 – odl. US, v nadaljevanju: ZZDej), Zakona o 
javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 
v nadaljevanju ZJZP), Odloka o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju družinske 
medicine v Občini Žiri (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 47/2019 z dne 18. oktober 2019, v nadaljevanju kon-
cesijski akt) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije na področju osnovne 

zdravstvene dejavnosti za izvajanje dejavnosti 
programa družinske medicine v Občini Žiri
1. Koncedent: naročnik javnega razpisa je Občina 

Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 

za izvajanje dejavnosti družinske medicine v Obči-
ni Žiri, ki predstavlja javno zasebno partnerstvo v 
smislu ZJZP. Koncesijo za opravljanje javne službe 
na primarni ravni zdravstvene dejavnosti se podeli v 
predvidenem obsegu 1,4 programa. Sestavni del tega 
razpisa je tudi Odlok o predmetu in pogojih za pode-
litev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti na področju družinske medi-
cine v Občini Žiri (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 47/2019 z dne 18. oktober 2019), dostopno na 
spletnih straneh Občine Žiri, ki predstavlja tudi odlo-
čitev o javno zasebnem partnerstvu.

V primeru neskladja med koncesijskim aktom in 
razpisno dokumentacijo veljajo določbe koncesijske-
ga akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti 
enaki podatkom, navedenim v objavi javnega razpisa.

Prijavitelj lahko odda svojo prijavo za podelitev 
polnega obsega koncesije, to je v obsegu 1,4 progra-
ma, lahko pa odda svojo prijavo tudi za manjši obseg 
programa (1,0 ali 0,4 programa). Prednost bodo imeli 
prijavitelji, ki bodo oddali svoje prijave za podelitev 
1,4 programa.

3. Lokacija izvajanja dejavnosti: koncesija za iz-
vajanje dejavnosti družinske medicine bo imela sedež 
ambulante v Občini Žiri na naslovu Trg svobode 9, 
4226 Žiri.

4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija za izvajanje dejavnosti družinske me-

dicine se izvaja od 1. 1. 2020 dalje. Koncesijsko raz-
merje se sklene za določen čas 15 let, z možnostjo 
podaljšanja za naslednjih 15 let.

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom po-
godbe o koncesiji. Izbrani koncesionar mora začeti 
opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje prvi de-
lovni dan po 1. 1. 2020, v nasprotnem primeru konce-
sijska pogodba preneha veljati.

5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene v 
41. členu ZZDej.

6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, 

morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 
44.č člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni 
dokumentaciji.

Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti 
ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. poglav-
ja B). Dokazila morajo biti predložena v originalu ali 
overjeni kopiji.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
mailto:gp.mop@gov.si
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7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z 

nasled njimi kriteriji in merili:
strokovne izkušnje maksimalno število točk: 10
dodatna izobraževanja, 
tečaji, seminarji maksimalno število točk: 5
prevzem koncesije 
v obsegu 1,4 programa maksimalno število točk: 5

8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 
kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število 
točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, ka-
teremu se podeli koncesija.

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo 

od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske 
uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni 
strani www.ziri.si.

Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do naj-
več tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. 
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji 
Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.

10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo 
na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni doku-
mentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Raz-
pisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in 
priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati 
oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označ-
ba »Ne odpiraj – koncesija za družinskega zdravnika«, 
naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.

11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo 
prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Žiri, 
Loška cesta 1, 4226 Žiri, najkasneje do dne 12. 11. 2019 
do 9. ure. Pravočasna je tista prijava, ki je bila oddana 
do izteka roka s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na 
naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, oziroma 
je bila do izteka roka neposredno oddana v tajništvo 
Občinske uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.

12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno, izve-
dlo se bo dne 12. 11. 2019 ob 9.10, na naslovu Občina 
Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. O javnem odpiranju po-
nudb bo voden zapisnik.

13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri, 

bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prija-
ve. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri 
pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih 
mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija po-
deljena z upravno odločbo.

Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi 
prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ 
zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem 
kandidatom.

V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od 
kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se kon-
cesija ne podeli.

14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo 

odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej 
oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju h 
koncesiji Ministrstva za zdravje. Ponudniki bodo s strani 
koncedenta o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 
15 dni od izdaje upravne odločbe.

Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe 
s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandi-
dat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, 
da odstopa od kandidature.

Občina Žiri

Št. 331-52/2019-1 Ob-3285/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini 
Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 36/15) in Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno bese-
dilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 
1000 Ljubljana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja 
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2020

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeže-
lja na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOL), za naslednji vrsti ukrepov:

1. Državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014)

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo;
Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo;
Podukrep. 1.3 – Urejanje pašnikov.
Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 

dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014.

2. Pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU), št. 1407/2013 dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 
št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 9–17, v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013)

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v ne
kmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de 
minimis.

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozd

nih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči po ukrepu 1 in njegovih po-

dukrepih (1.1., 1.2 in 1.3) ter ukrepu 3, ne smejo preseči 
najvišjih zneskov pomoči iz 14. in 29. člena Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se pomoč za 
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sred-
stev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega odstav-
ka 81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 v 
zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumu-

http://www.ziri.si
mailto:matija.podobnik@ziri.si
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lacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, 
ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 se ne sme kumulirati s podporo de mini-
mis v smislu Uredbe Komisije (EU), št. 1408/2013, glede 
na iste upravičene stroške, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja MOL;
– že izvedena dela;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali Evropske unije;
– naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih 

gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo toplokrvnih pasem 
konj, prašičev, perutnine in kuncev.

Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne dodeli za davek na dodano vrednost, 
razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano 
vrednost, le-ta ni izterljiv.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe komisije (EU) 
št. 702/2014 se lahko dodeli le kmetijskim gospodar-
stvom (mikro podjetjem), ki niso naslovniki neporavna-
nega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije (EU), s katerim je bila pomoč razglašena za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom in niso 
podjetja v težavah.

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

Pomoč de minimis ne sme biti namenjena izvozu 
oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države 
ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, nepo-
sredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s predno-
stno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Pomoč de minimis se ne sme uporabljati za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora.

Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki 
so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZDC in 
54/18 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena 
enotnemu podjetju v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev MOL, države ali 
Evropske unije, ne sme preseči 200.000 eurov, v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000 eurov.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-

čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
št. 360/2012.

Če je podjetje dejavno v sektorjih:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s se-

znama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL C, št. 202 z dne 7. 6. 2016),

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s se-
znama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije

in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opra-
vlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč dodeli v 
zvezi s slednji sektorji ali dejavnostmi, če:

podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

Pomoč za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne sme uporabljati za 
nakup rabljene opreme in naprav.

Do pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisi-
je (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, niso upravičene 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 
MOL, države ali do zaposlenih v podjetju.

Upravičenci pomoči za Ukrepe v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne smejo 
pričeti z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o do-
delitvi pomoči.

Upravičenci lahko vložijo skupaj največ dve vlogi 
(po eno vlogo za posamezno naložbo) za pomoči iz 
ukrepov v tem javnem razpisu.

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za 
posamezne ukrepe izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1 Upravičenci do pomoči za ukrep 1 – Pomoč 
za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 
14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Upravičenci do sredstev za podukrepa 1.1 in 1.2 
so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
na območju MOL in katerih naložba se izvaja na obmo-
čju MOL.

Upravičenci do sredstev za podukrep 1.3 so pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podje-
tja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se 
izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 je:
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepov 1.1, 
1.2 in 1.3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospo-
darstvu lahko znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 pre-
dloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
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1.2 Upravičenci do pomoči za ukrep 3 – Pomoč za 
naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih

Upravičenci do sredstev za ukrep 3 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 3 je:
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in

– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 3 za po-
samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 3 predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

2. Pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1 Upravičenci do pomoči za ukrep 4 – Pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tijskem gospodarstvu

Upravičenci do sredstev za ukrep 4 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisa-
no v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na 
območju MOL in katerih naložba se izvaja na območju 
MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 4 je do 50 % upravi-
čenih stroškov oziroma do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 4 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

2.2 Upravičenci do pomoči za ukrep 5 – Pomoč za 
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de 
minimis

Upravičenci do sredstev za ukrep 5 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na ob-
močju MOL in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na 
kmetiji ter predelavo in trženjem.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 100 % upra-
vičenih stroškov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne razpi-
sne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
za vsak posamezen ukrep.

1. Državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1. Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo
Pomoč iz podukrepa 1.1 se dodeli za kritje nasled

njih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugod

nimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);

– stroški postavitve novega ali obnove sadnega 
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, 
večletnega sadilnega materiala, razen jagod);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev 
nasada špargljev.

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.1 so:
– gradbeno dovoljenje za postavitev rastlinjaka, če 

je to zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, 
oziroma druga ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo 
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov 
(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovo-
sti);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 300 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti 
nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 
0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha jagodi-
čja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora 
vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,4 ha 
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 
0,1 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne po-
vršine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha 
lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora 
vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha šparg
ljev na zemljišču v svoji lasti;

– na novo postaviti nasad špargljev minimalne po-
vršine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo

Pomoč iz podukrepa 1.2 se dodeli za kritje nasled
njih upravičenih stroškov:

– stroški gradnje enoetažnih objektov za rejo živali 
do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji (stroški materiala in storitev);

– stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za 
rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala 
in storitev);

– stroški nakupa opreme objektov za rejo živali 
(oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, 
molzna, prezračevalna oprema ipd.).

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.2 so:
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objek-

tov za rejo živali do vključno 100 m2 površine, rekon-
strukcijo ali adaptacijo objektov za rejo živali in pomo-
žnih kmetijskih objektov na kmetiji, če je zahtevano s 
predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
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– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino 
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškod
ljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 
2,4 glavi velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: 
GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo državni predpisi za 
posamezna področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z 

izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omeje-

nimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z 

omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju 
ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi 
možnostmi;

b) za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objek-

tov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukcijo ali 
adaptacijo objektov za rejo živali, če je zahtevano s 
predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga 
ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami 
avtohtone kranjske čebele;

– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo.

Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov
Pomoč iz podukrepa 1.3 se dodeli za kritje nasled

njih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z električno ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.3 so:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 

2,5 ha;
– dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za po-

stavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo 
paše);

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

1.2. Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 3 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški za naložbe v obnovo kmetijskih stavb 
kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. 
(stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za iz-
vajanje del).

Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 3 so:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične 

kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
področje kulture;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1. Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo pri-
marnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;

– stroški gradnje ali obnove objekta za predelavo 
primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in 
zelišč;

– stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški gradnje ali obnove objekta za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški nakupa opreme in naprav za turizem na 
kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za turizem na 
kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo 
gozdnih lesnih sortimentov.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 4 so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavno-
sti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2.2. Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposab
ljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja – de minimis

Pomoč iz ukrepa 5 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški tečajev za pridobitev certifikata nacionalne 
poklicne kvalifikacije.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 5 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-

tere se pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja za 

pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za 
opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter prede-
lavo in trženje kmetijskih proizvodov;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavno-
sti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;

– certifikat, pridobljen v letu 2019 ali v letu 2020 za 
obdobje do roka za predložitev vlog.

IV. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za dodelitev državne pomoči za Ukrepe v 

skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Merila za ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo, podukrep 1.1 – Posodab
ljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko 
proizvodnjo, podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, 
podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov, so:

– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 
gospodarstva od leta 2015,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 65 / 30. 10. 2019 / Stran 2229 

– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Merila za ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranja-

nje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 

gospodarstva od leta 2015,
– starost vlagatelja,
– status upravičenca,
– starost objekta,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Merila za dodelitev pomoči de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Merila za ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo 

in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih – 
de minimis so:

– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem go-
spodarstvu od leta 2015,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Za ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposa-

bljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja – de minimis, se za dodelitev 
pomoči upošteva naslednje merilo:

– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
sredstev, se ocenijo s 100 točkami.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 105.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah ukre-
pov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 50.000,00 EUR;

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 30.000,00 EUR.

2. Pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013:

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu in

Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis.

Skupna okvirna vrednost za Ukrep 4 in Ukrep 5 je 
25.000,00 EUR.

Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih 
vlogah za naložbe v okviru posameznega ukrepa ali 
sklopa ukrepov nižja od predvidenih sredstev za po-
samezen ukrep oziroma sklop ukrepov, se preostanek 
sredstev prerazporedi kot pomoč drugemu ukrepu v isti 
vrsti ukrepov ali pa naslednji vrsti ukrepov.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe prora-
čuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2020.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vlagatelji morajo oddati vloge za ukrepe 1, 3, 4 in 5 
izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: 
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, vključ-
no do 10. 2. 2020 (velja datum žiga pošte).

Vloga za dodelitev sredstev za ukrep 1 in ukrep 3 
se pripravi na obrazcu VLOGA 1.

Vloga za ukrep 4 se pripravi na obrazcu VLOGA 2 
in za ukrep 5 na obrazcu VLOGA 3.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot 
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloge.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti 
A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. V 
primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več name-
nov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrepe 1, 3, 4 in 5, ki ga vodi Ko-

misija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje pro-
gramov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana za leto 
2020 s področja dodelitev državnih pomoči za ukrepe 
razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: komisija) se 
bo pričelo dne 13. 2. 2020. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog gle-
de na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog 
vlagatelje pozvala, da jo v roku 3 dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila 
mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan 
MOL.

Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev (nepopolne vloge).

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

določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog 
dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste 
ukrepa, vendar le v primeru, če zaprošena sredstva 
vseh vlagateljev presegajo okvirno višino razpoložljivih 
sredstev po posameznih vrstah oziroma sklopih ukre-
pov.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestil o izidu razpisa 
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne ob-
veznosti med MOL in prejemnikom.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpi-
si-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro v V. nadstro-
pju, sobe 503 a. Odseka za razvoj podeželja Oddelka 
za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, na Zarnikovi 
ulici 3 v Ljubljani.

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
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XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sre-

do, 5. 11. 2019, ob 10. uri, v sejni sobi 505 v V. nadstropju 
Odseka za razvoj podeželja Oddelka za varstvo okolja 
Mestne občine Ljubljana, na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno do-
kumentacijo in postopkom javnega razpisa lah-
ko vlagatelji dobijo vsak delovni dan pri Teodori Ma-
koter na tel. 01/306-43-11, Maruški Markovčič na 
tel. 01/306-43-09, in sicer med 9. in 12. uro oziroma na 
elektronskem naslovu teodora.makoter@ljubljana.si in 
maruska.markovcic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-3286/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja 
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev 
na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje 

strokovnih vsebin prireditev na podeželju, 
Posavskega štehvanja in Ekopraznika  

v Ljubljani za leto 2020
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov 

in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in 
društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,

– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na 
podeželju,

– izvedbe Posavskega štehvanja in
– izvedbe Ekopraznika v Ljubljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 

in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za 

razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna 
predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, 
posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, pre-
nos znanj domače obrti in ohranjanje običajev),

– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, 
pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne pu-
blikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani),

– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in 
na prireditvah drugih društev,

– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: 
razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače 
obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije 
ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke 
javnega razpisa,

– udeležba na promocijskih prireditvah v organi-
zaciji Odseka za razvoj podeželja Oddelka za varstvo 
okolja Mestne občine Ljubljana.

I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Vsako lokalno društvo s sedežem v Mestni občini 

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) lahko kandidira 
le z eno prireditvijo.

MOL bo sofinanciral stroške organizacije in izvedbe 
strokovnega dela 3 tradicionalnih prireditev, ki bodo do-
segle najvišje število točk in predstavljajo podeželje ter 
pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene širši 
javnosti in se izvajajo na območju MOL.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin prireditve, po-
vezanih z naslednjimi vsebinami:

– Aktivnosti organizatorja prireditev:
– razstave in priprava gradiv (zloženke s strokov-

nimi vsebinami …),
– strokovni komentarji in ocenjevanja, delavnice, 

predavanja, posveti,
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.

– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organi-
zacij – nastopi in predstavitve drugih društev.

I.3. Izvedba Posavskega štehvanja
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe stro-

kovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki 
predstavlja tradicijo Posavskega štehvanja na območju 
Savelj in Kleč v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši 
javnosti, seznanjanju prebivalstva z dolgoletno etno-
loško dediščino območja Savelj in Kleč ter ohranjanju 
tradicije štehvanja.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin Posavskega 
štehvanja, povezanih z naslednjimi vsebinami:

– Aktivnosti organizatorja prireditve:
– strokovni komentarji in ocenjevanja,
– delavnice, predavanja, posveti, razstave, pri-

prava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …), 
prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja,

– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organi-
zacij – nastopi in predstavitve drugih društev.

I.4. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe stro-

kovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki 
predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko 
tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, 
osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter 
trajnostnem življenjskem slogu.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin Ekopraznika v 
Ljubljani, povezanih z naslednjimi vsebinami:

– Aktivnosti organizatorja prireditve:
– strokovni komentarji in ocenjevanja,
– delavnice, predavanja, posveti, razstave, pri-

prava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …), 
prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.

– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organi-
zacij – nastopi in predstavitve drugih društev.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Za pridobitev sredstev za izvajanje programa 

dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na 
prireditvah lahko kandidirajo:

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, 
ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem 
območju MOL – lokalna strokovna društva, razen dru-
štev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, 
ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo raz-
voj podeželj in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz 
vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

2. Za pridobitev sredstev za izvedbo Posavskega 
štehvanja lahko kandidirajo:

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, 
ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem 
območju MOL – lokalna strokovna društva, razen dru-
štev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, 
ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo raz-
voj podeželja in je najmanj 50 % vseh njihovih članov iz 
vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

3. Za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v 
Ljubljani lahko kandidirajo:

mailto:teodora.makoter@ljubljana.si
mailto:maruska.markovcic@ljubljana.si ali
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– neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju 
MOL, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na 
področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in 
predelave).

Vlagatelji pod 1. in 2. točko morajo za pridobitev 
sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga 
mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije, ter prilogo: potrjen program 
dela društva za leto 2020, iz katerega morajo biti raz-
vidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednote-
nje programa. Program mora spremljati dopis oziroma 
zapisnik iz katerega je razvidno, kdo in kdaj je program 
potrdil (npr.: zapisnik Občnega zbora društva ali zapisnik 
sestanka Upravnega odbora društva ipd.).

Vlagatelji pod 3. točko morajo za pridobitev sred-
stev za izvedbo prireditve vložiti vlogo, sestavljeno iz 
razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

MOL sofinancira programe dela lokalnega dru-
štva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah, izvedbo 
Posav skega štehvanja in izvedbo Ekopraznika v Ljublja-
ni v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020.

III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa 

dela lokalnega društva:
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva,
4. udeležba na promocijskih prireditvah Mestne ob-

čine Ljubljana v organizaciji Odseka za razvoj podeželja 
Oddelka za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana.

Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih 
vsebin na prireditvah:

1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2019,
3. strokovne vsebine prireditve.
Merila za ocenjevanje Posavskega štehvanja:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve in reference.
Merila za ocenjevanje Ekopraznika v Ljubljani:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve in reference.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril 

za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila 
vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za so-

financiranje, je 32.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev 

20.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na po-

deželju 6.000,00 EUR,
– sofinanciranje Posavskega štehvanja 

2.000,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani 4.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepo-

vratnih sredstev od vrednosti predloženega programa 
strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna 
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme prese-
gati 50 % celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do 
spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se 
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku spreje-
manja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna 
MOL za leto 2020.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: sredstva, do-
deljena za leto 2020, morajo biti porabljena v letu 2020.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je 29. 11. 2019 (datum po-

štnega žiga).

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot 
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljublja-
na, p. p. 25, 1001 Ljubljana.

Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak na-
men, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja 
na sprednji strani ovojnice:

– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – program dela 
društva«

– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Posavsko šte-

hvanje«
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Ekopraznik v 

Ljubljani«
Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan 

naziv in naslov pošiljatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 

mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga, 
potrjen program dela društva za leto 2020, iz katerega 
morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finanč-
no ovrednotenje programa (program mora spremljati 
dopis oziroma zapisnik iz katerega je razvidno, kdo in 
kdaj je program potrdil), razen za vlagatelje prijave za 
izvedbo Ekopraznika v Ljubljani,

– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 
besedila razpisa.

VII. Datum odpiranja vlog in obveščanje o izidu 
razpisa

Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela 
lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter so-
financiranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju, 
Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani za 
leto 2020, bo opravila strokovna komisija v sredo, 4. 12. 
2020. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja 
komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi 
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpol-
njenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v 
roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku 3 dni dopolnijo.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

VIII. Odločanje v postopku razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih 

in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila Mestna 
uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih 

sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezni namen ali iz programa 
dela društva za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, 
termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, 
pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo 
dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki 
jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen ali kljub pozivu za dopolnitev iz 
programa dela društva za leto 2020 ne bodo razvidne 
vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje pro-
grama (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev, določenih v II. točki besedila tega razpisa, in 
razpisne dokumentacije za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
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IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen 
obsega:

– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija 

je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega 
razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem 
roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 
9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja Oddelka 
za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 
Ljubljana, pri Maruški Markovčič.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v 

sredo, 5. 11. 2019, ob 9. uri, v sejni sobi, številka 505 
(V. nadstropje) na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 9. do 
12. ure, pri Maruški Markovčič, na tel. 01/306-43-09 ali 
preko elektronske pošte na naslovu: maruska.markov-
cic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

Št. 330-04/2019-3 Ob-3287/19
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju pro-

gramov društev s področja kmetijstva in podeželja v 
Občini Komen (Uradni list RS, št. 40/15), Odloka o 
proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 17/19) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Občini Komen  
za leto 2019

1. Naziv: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje letnega programa oziroma projektov 

društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeše-
vanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja pode-
želja v Občini Komen za leto 2019.

3. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men na postavki 110202 »Delovanje in izobraževanje 
društev« v znesku 2.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2019.

4. Upravičenci do finančnih sredstev
Upravičenci so:
– imajo sedež in področje delovanja na območju 

Občine Komen oziroma imajo sedež izven občine, imajo 
pa včlanjene tudi člane, ki so občani Občine Komen,

– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja 
opredeljeno v ustanovitvenem aktu ter

– izpolnjujejo splošne pogoje sofinanciranja.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki iz-

polnjujejo naslednje pogoje:
– imajo urejeno evidenco o registriranih članih,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja več 

kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-

sti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški:
– predstavitve in promocije dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacije prireditve ali predstavitev na priredi-

tvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedbe in/ali sodelovanja na različnih aktivnostih 

kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– materialni stroški, ki so vezani na izvedbo progra-

ma upravičenca.
Sredstva se ne dodeli za stroške dela oziroma stro-

ške plač prijaviteljev ter stroške vlaganj v nakup oziroma 
vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj 
v lasti, najemu ali upravljanju.

7. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov

Merila so naslednja:

Zap. št. Merila Vrednost točke

1 IZOBRAŽEVANJE

Organizacija ali soorganizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. 
na območju Občine Komen 15 točk/aktivnost

Organizacija ali soorganizacija predavanj, delavnic, tečajev, seminarjev ipd. 
izven območja Občine Komen 10 točk/aktivnost

Organizacija strokovne ekskurzije 5 točk/aktivnost

2 PREDSTAVITVENE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Promocijski material, ne glede na število izvodov: zloženka, katalog, vrečke, 
spletna stran, letaki, zgibanke, razglednice, predstavitev v časopisu 
(plačljive) ipd.

15 točk/posamezno 
promocijo

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih 
aktivnostih

10 točk/posamezno 
aktivnost

http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
mailto:maruska.markovcic@ljubljana.si
mailto:maruska.markovcic@ljubljana.si
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Zap. št. Merila Vrednost točke

3 PRIREDITVE

Organizacija samostojne prireditve v Občini Komen 30 točk/prireditev

So-organizacija prireditve 20 točk/prireditev

Izvedba oziroma sodelovanje pri različnih aktivnostih, prireditvah: izvedba 
prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja, degustacij ipd., oziroma 
sodelovanje na mednarodni ravni (MR), na državni ravni (DR), na regijski 
ravni (RR) in lokalni ravni (LR)

15 točk/prireditev 
oziroma aktivnost

4 Delovanje društev s sedežem v Občini Komen 20 točk

10. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri 

svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnje-
ne in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno 
vloženih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo ne-
odprte vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, 
se vlagatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih 
vlog, bo komisija pripravila predlog razdelitve sredstev. 
O dodelitvi sredstev bo odločal direktor občinske upra-
ve s sklepom.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni po preje-
mu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O 
pritožbi odloča župan in njegova odločitev je dokončna. 
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe, s ka-
terimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja 
dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije: obrazec za prijavo na javni 
razpis je dostopen od dneva objave razpisa v spreje-
mni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, 
dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen 
www.komen.si (rubrika »razpisi«). Dodatne informacije 
posreduje Boštjan Frančeškin, tel. 05/7310453, epo-
šta: bostjan.franceskin@komen.si, v času uradnih ur.

Občina Komen

Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev za tekoče leto. Višina sofinancira-
nja posameznega programa oziroma projekta je odvisna 
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

8. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
K izpolnjeni vlogi na javni razpis (Obrazec prijave 

na javni razpis za leto 2019 z vsemi zahtevanimi podatki 
v obrazcu), je potrebno priložiti naslednje priloge:

– fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,
– dokazila o vključenosti fizičnih oseb z območja 

Občine Komen (seznam članov) ter
– fotokopijo statuta društva ali drugega ustanovi-

tvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost, ki je 
predmet javnega razpisa (v kolikor ste se na javni razpis 
prijavili že v preteklem letu in se statut ali drugi ustano-
vitveni akt ni spremenil, te priloge ni potrebno ponovno 
prilagati, vendar na to v vlogi opozorite).

9. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku, osebno oddane v 
sprejemni pisarni občine ali oddane po pošti priporoče-
no na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 
Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v za-
pečateni ovojnici. Na prednji strani mora biti označeno: 
»Ne odpiraj – Javni razpis: Sofinanciranje programov 
društev s področja kmetijstva in podeželja 2019«, na 
hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen naziv in na-
slov sedeža društva.
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Razpisi delovnih mest

 Ob-3289/19
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj 

na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 3. 10. 
2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
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 – ZPCP2D, 2/15 Odl. US: 
U1269/1224 in 47/15, 46/16 in 49/16, v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2020. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delov-
ni čas. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Kandidati/ke naj k prijavi priložijo dokazila o: izo-
brazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravlje-
nem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, pro-
gram vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek 
življenjepis.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi 
razpisa oziroma do 14. 11. 2019 na naslov: Svet zavoda 
Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 
4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnate-
lja/ravnateljico«.

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

Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj
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Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin

Št. nova izmera Branik Ob3283/19
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-

va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlih:

– Alessio Leopolda roj. Bačar, Bačar Alberta pok. 
Andreja, Bačar Viktor pok. Andreja, Bizjak Giordana 
pok. Albina, Bizjak Lavra pok. Albina, Bizjak Mario pok. 
Albina – lastniki parcele 4755/1 k.o. Branik

– Benko Frančiška roj. Jekše – lastnica parcele 
*247/3 k.o. Branik

– Birsa Frančiška roj. Zajec, Vremec Katarina roj. 
Zajec – lastnici parcele *211/3 k.o. Branik

– Novotin Angela roj. Štanta, Štanta Ivan, Štan-
ta Roman, Štanta Vladislav – lastniki parcele 3854 
k.o. Branik

– Vidmar Franc pok. Filipa – lastnik parcele *259/4, 
*266/3 k.o. Branik

– Strajher Franc – lastnik parcele 2846 k.o. Branik, 
da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Urad-
nem listu Republike Slovenije in na enotnem državnem 
portalu euprave in vstopijo v postopek nove izmere na 
območju katastrske občine 2336 Branik.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 23. 10. 2019



Stran 2236 / Št. 65 / 30. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 11/2019 Os-2606/19
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mileni 

Ahačič Pirc v nepravdni zadevi predlagatelja Stanka 
Božič, Vrbje 4, Kostanjevica na Krki, ki ga zastopa odv. 
Dušan Medved, CKŽ 23a, Krško in nasprotne udele-
žence: 1. Andrej Kočevar, Oštrc 32, Kostanjevica na 
Krki, 2. Danijel Kučič, Gorenje Laknice 15a, Mokronog, 
3. Saša Frlič, Oprešnikova ulica 6, Kranj, 4. Darko Mar-
kizeti, Ulica Viktorja Kejžarja 12, Jesenice (prej Angela 
Markizeti, Cesta maršala Tita 3, Jesenice), 5. Kristina 
Benčina, Alpska cesta 7, Bled, 6. Marinka Horvat, Ka-
nada, neznanega bivališča, 7. Frenk Horvat, Kanada, 
neznanega bivališča in 8. Dragica Horvat, Kanada, 
neznanega bivališča, zaradi predloga za razdružitev 
solastnih nepremičnin vsp. 82.338,00 EUR, izven na-
roka, dne 8. 7. 2019 sklenilo:

Udeležencem na strani nasprotnih udeležencev, 
neznanega bivališča, Marinki Horvat, Frenku Horvat in 
Dragici Horvat, se postavi začasna zastopnica, mag. An-
dreja Strnad Medja, odvetnica v Krškem.

Začasna zastopnica bo zastopala udeležence v 
nepravdni zadevi številka N 11/2019, zaradi predloga 
za razdružitev solastnih nepremičnin.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 7. 2019

N 22/2019 Os-3201/19
Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, 

opr. št. N 22/2019, vodeni na predlog predlagateljice Ob-
čine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče, ki jo 
zastopa odvetnik Daniel Katalinič, zoper nasprotne ude-
ležence Jožef Balažic in druge, v postopku razdružitve 
solastne nepremičnine (sp. vrednost 15.007,00 EUR), 
s sklepom opr. št. N 22/2019 z dne 9. 10. 2019, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku – ZPN1, nasprotnemu udeležencu 
Jožefu Balažicu postavilo začasnega zastopnika, odve-
tnika Bojana Misjo iz Lendave.

Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku, za 
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zako-
nitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni 
zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 10. 2019

3186 I 451/2019 Os-3098/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnice Miše Zupančič, EMŠO 1002970505594, Ilirska 
ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Pla-
tovšek d.o.o., Letališka cesta 32, Ljubljana, proti dolž

niku Marjanu Ivanu Furlan, EMŠO 1209943500746, 
19 Finlayson Court, Thornhill, Ontario, zaradi izterjave 
2.069,12 EUR, sklenilo:

Dolžniku Marjanu Ivanu Furlanu, 19 Finlayson 
Court, Thornhill, Ontario, Kanada, se na podlagi 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik – 
mag. Metod Žagar, Ulica 15. maja 14, 1000 Ljubljana.

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 27. 9. 2019

I 37/2017-77 Os-3213/19
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-

ci Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnika: 1. Moni-
ka Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, 
2. Jožek Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 3. Helena 
Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 4. Anica Lenarčič, 
Industrijska ulica 1, Turnišče, 5. Marija Lenarčič, Gornji 
Slaveči 80, Kuzma, ki jih vse zastopa Ciril Logar, odve-
tnik v Ljutomeru, zoper dolžnika Stanislava Lenarčič, 
Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, začasno bivališče 
in naslov za vročanje Dravinjska cesta 64, Spodnje 
Poljčane, zaradi razdelitve solastne nepremičnine (sp. 
vr. 86.000,00 EUR), v združeni izvršilni zadevi upnice 
Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub-
ljana (vročanje na naslov Zavarovalnica Triglav d.d. 
Območna enota Celje, Mariborska cesta 1, Celje), zo-
per dolžnico Anico Lenarčič, Ropoča 51, Rogašovci, 
začasno Industrijska ulica 1, Turnišče, zaradi izterjave 
2.530,61 EUR s pp, v združeni izvršilni zadevi upnice 
Monike Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, Beltin-
ci, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper 
dolžnika: 1. Jožek Lenarčič, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 
2. Helena Lenarčič, Martjanci 38, Moravske Toplice, 
3. Anica Lenarčič, Industrijska ulica 1, Turnišče, 4. Stani-
slav Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, naslov 
za vročanje Dravinjska c. 64, Spodnje Poljčane, zaradi 
razdelitve solastne nepremičnine (sp. vr. 1.500,00 EUR), 
v združeni izvršilni zadevi upnice Monike Korošak, Glav-
na ulica 66/e, Dokležovje, Beltinci, ki jo zastopa Ciril 
Logar, odvetnik v Ljutomeru, zoper dolžnika Stanislava 
Lenarčič, Strossmayerjeva ulica 15, Maribor, naslov za 
vročanje Dravinjska cesta 64, Spodnje Poljčane, zaradi 
izterjave 1.749,90 EUR s pp, v združeni izvršilni zadevi 
upnice Monike Korošak, Glavna ulica 66/e, Dokležovje, 
Beltinci, ki jo zastopa Ciril Logar, odvetnik v Ljutomeru, 
zoper dolžnika Stanislava Lenarčič, Strossmayerjeva 
ulica 15, Maribor, naslov za vročanje Dravinjska cesta 
64, Spodnje Poljčane, zaradi izterjave 507,12 EUR s pp, 
dne 23. 9. 2019 sklenilo:

Dolžniku Stanislavu Lenarčiču se v predmetni iz-
vršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, 
postav lja začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dejan Ri-
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tuper iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku 
zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 9. 2019

II N 86/2019-20 Os-3200/19
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 

zadevi opr. št. II N 86/2019 predlagateljice Emine Vrbe-
tić, Ulica Slavka Gruma 34, Novo mesto, zoper naspro-
tnega udeleženca Kreša Denac, neznanega bivališča, 
zaradi dodelitve ml. otrok v vzgojo in varstvo, določitve 
preživnine in stikov, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, naspro-
tnemu udeležencu zaradi nezmožnosti vročitve sodnih 
pisanj postavilo začasnega zastopnika odvetnika Marka 
Štamcarja, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotne-
ga udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se 
ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler naspro-
tni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita 
pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2019

P 36/2019 Os-3219/19
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom P 36/2019 

z dne 4. 9. 2019 sklenilo, da Neznanim dedičem po po-
kojni Mariji Seničar, nazadnje stanujoči Žigrski Vrh  5, 
p. Sevnica, postavi začasno zastopnico v osebi Marjetka 
Smolič, univ. dipl. prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Za-
časna zastopnica neznanim dedičem po pokojni Mariji 
Seničar, nazadnje stanujoči Žigrski Vrh 5, p. Sevnica, 
ima v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler neznani de-
diči po pokojni Mariji Seničar, nazadnje stanujoči Žigrski 
Vrh 5, p. Sevnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler pristojni organ za socialne za-
deve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 4. 9. 2019

Oklici dedičem  
in neznanim upnikom

D 57/2018 Os-3231/19
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek št. D 57/2018 po pokojni Katarini Lešnjak, 
rojeni neznano kdaj, z domnevnim zadnjim znanim bi-
vališčem Loraine, Ohio, Združene države Amerike, ki je 
bila s sklepom sodišča razglašena za mrtvo in za datum 
njene smrti velja 13. 10. 1933 (o njej je znano še, da je 
vdova Jožeta Lešnjaka, posestnika iz Raven 7, umrle-
ga 15. 5. 1921 v kraju Loraine, Ohio, Združene države 
Amerike).

Navkljub objavljenemu oklicu neznanim dedičem se 
sodišču v enem letu ni priglasil nihče, ki bi imel pravico 
dedovati po pokojni.

Morebitne upnike po pokojni Katarini Lešnjak obve-
ščamo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podatke 
o pokojničinem premoženju, ki spada v zapuščino, in 
o njenih morebitnih obveznostih. V šestih mesecih od 

objave oklica lahko upniki zahtevajo prenos zapušči-
ne v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno 
s 142.b členom Zakona o dedovanju (če prijavijo to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo, 
da so vložili predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev).

Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče od 
upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo premoženje, ki je predmet dedovanja, skladno z 
219. členom Zakona o dedovanju izročeno v last Repu-
bliki Sloveniji. Sodišče opozarja, da Republika Slovenija 
v takem primeru ne odgovarja za zapustnikove dolgove 
(142.a člen Zakona o dedovanju).

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 10. 2019

D 56/2018 Os-3232/19
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek št. D 56/2018 po pokojnem Jožetu Lešnjaku, 
rojenem neznano kdaj, z domnevnim zadnjim znanim 
bivališčem Loraine, Ohio, Združene države Amerike, 
ki je bil s sklepom sodišča razglašen za mrtvega in za 
datum njegove smrti velja 13. 10. 1933 (o njem je znano 
še, da je bil sin Jožeta Lešnjaka, posestnika iz Raven 7, 
umrlega 15. 5. 1921 v kraju Loraine, Ohio, Združene 
države Amerike).

Navkljub objavljenemu oklicu neznanim dedičem se 
sodišču v enem letu ni priglasil nihče, ki bi imel pravico 
dedovati po pokojnem.

Morebitne upnike po pokojnem Jožetu Lešnjaku ob-
veščamo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podat-
ke o pokojnikovem premoženju, ki spada v zapuščino, 
in o njegovih morebitnih obveznostih. V šestih mesecih 
od objave oklica lahko upniki zahtevajo prenos zapušči-
ne v stečajno maso zapuščine brez dedičev skladno s 
142.b členom Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo, da so vlo-
žili predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).

Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče od 
upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo premoženje, ki je predmet dedovanja, skladno z 
219. členom Zakona o dedovanju izročeno v last Repu-
bliki Sloveniji. Sodišče opozarja, da Republika Slovenija 
v takem primeru ne odgovarja za zapustnikove dolgove 
(142.a člen Zakona o dedovanju).

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 10. 2019

D 492/2016 Os-2046/19
Zapuščinska zadeva: po pok. Bordon Andreju, sinu 

Andreja, neznanega datuma rojstva, neznanega prebi-
vališča oziroma najverjetneje Podpeč, ki je bil razglašen 
za mrtvega z določenim datumom smrti 24. 5. 1935

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2019
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D 186/2014 Os-3060/19
Zapuščinska zadeva: po pok. Piciga Mauru, sinu 

Franca, rojenem dne 26. 10. 1963, nazadnje stanujočem 
Kidričeva ulica 11, Koper, ki je umrl dne 17. 2. 2014.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2019

D 280/1991 Os-3162/19
Zapuščinska zadeva: po pok. Škerlj Antoniji, hčerki 

Škerlj Josipa, roj. dne 1. 4. 1862, nazadnje stanujoči 
Tinjan 39, ki je umrla dne 8. 5. 1919.

Iščejo se zapustničini vnuki Škerlj Angel (7. 3. 
1914–28. 3. 1944), Škerlj Marija (roj. 25. 9. 1912), Škerlj 
Mario ter zapustničini pravnuki Škerlj Klavdija (roj. 8. 5. 
1940), Zidarich Fabio (roj. 1. 6. 1955), Zidarich Nivea 
(roj. 21. 3. 1950), Zidarich Luciana (roj. 21. 3. 1950) 
oziroma njihovi dediči.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019

III D 238/2019 Os-3020/19
V zapuščinski zadevi po pokojnem Stanislavu Pe-

triču, rojenem 25. 4. 1935, EMŠO 2504935500171, 
umrlem 4. 12. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu 
Neubergerjeva ulica 10, Ljubljana, državljanu Republike 
Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil vdo-
vec. Zapustil je enega sina Staneta Petriča in eno hčer 
Marto Prešeren, ki sta se oba dedovanju po zapustniku 
odpovedala.

Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, ka-
tere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega 
oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega 
sodišča ter v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2019

I D 273/2019 Os-3001/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru po dne 25. 11. 2018 umrlem Vojku 

Primožič, roj. 10 11. 1962, drž. RS, poročen, nazadnje 
stan. Südtirolerplatz 3/2, 8490 Bad Radkersburg, Av-
strija, so se dedovanju po zapustniku odpovedali vsi 
dediči I. in II. dednega reda ter znani dediči III. dednega 
reda. Ker ni znano, ali je še kaj dedičev III. dednega 
reda, sodišče poziva še potencialne dediče III. dednega 
reda, neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod 
opr. št. I D 273/2019, v skladu z 206. členom Zakona 
od dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo 
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2019

D 327/2019 Os-3102/19
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Mišu Kovaču, rojenem 11. 8. 1955, 
umrlem 8. 6. 2019, zadnje stalno bivališče Dobruška 
vas 41A, Škocjan, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Mišu Ko-
vaču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenj-
ska in Bela krajina, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 
1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 9. 2019

D 372/2019 Os-3103/19
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Muhamedu Mujakiću, rojenem 20. 9. 
1954, umrlem 9. 7. 2019, zadnje stalno bivališče Koše-
nice 36, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Muhame-
du Mujakiću, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali 
pri skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Resslova 7b, Novo mesto, v 
roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 9. 2019

D 321/2015 Os-3111/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po 

pok. Vidi Skrinjar, vdovi Sciarra, roj. 2. 9. 1923 – Se-
žana, ki je umrla dne 18. 11. 2011, s prebivališčem 
San Benedeto del Tronto (AP), Via Legnano 2, Italija, 
v zemljiški knjigi je pri nepremičninah vpisanih v ka-
tastrski občini 2486 Orehek vpisana kot Vida Sciarra 
roj. Škrinjar, Via Legnano 4, 630039 San Benedetto 
del Trento, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 9. 2019
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D 320/2015 Os-3112/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Angeli Skrinjar, poročeni Bicz, roj. 28. 4. 1926 – Seža-
na, državljanki Argentine, ki je bila razglašena za mrtvo 
s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 69/2014 in se 
je kot datum njene smrti določil 29. 4. 2001, z zadnjim 
znanim bivališčem Calle Enrique Fernandez, 3934 Villa 
Caraza, Buenos Aires, Argentina, v zemljiški knjigi je pri 
nepremičninah, vpisanih v katastrski občini 2486 Orehek 
vpisana kot Angela Biez roj. Škrinjar, Enrique Fernandez 
3934 Lamiz Ceste BS. AS. Argentina.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 9. 2019

Oklici pogrešanih

N 21/2019 Os-3124/19
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog pred

lagatelja Jožefa Bizjak, Skrilje 90, Dobravlje, postopek 
za razglasitev Rudolfa Victorja Bizjaka, Predmeja 123, 
Ajdovščina, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa 
skrbnica za poseben primer odv. Lidija Košutnik Pagla-
vec iz Idrije, za mrtvega.

Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Bizjak Rudolf 
sin Jožefa in Alojzije Bizjak, rojen 24. 2. 1931. Leta 1955 
naj bi se pridružil tujski legiji v Franciji, v letu 1972 pa 
služboval na Madagaskarju. Potem se je za njim izgubila 
vsakršna sled.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Rudolfa Victorja Bizjaka, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 9. 2019

N 25/2019 Os-3199/19
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog pre-

dlagateljice Ksenije Jauh, Cesta na Brdo 12, Kranj, 
postopek o razglasitvi pogrešanega Mihel Johann des 
Josef, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za 
poseben primer Mirjam Kragelj Likar, odvetnica v Novi 
Gorici, za mrtvega.

Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Mihel Johann des 
Josef (Janez Mihelj), sin Jožefa Mihlja (pok. Franca) in Jo-
žefe Mihelj, roj. Birsa. Imel je tudi brata Antona Mihlja ter 
sestre Johano, Pepo in Franco. Poročen je bil z Marijo Li-
čen. Drugi podatki o nasprotnem udeležencu ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti Mihla Johanna des Josefa, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem 
listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski 
tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 10. 2019

N 45/2019 Os-3209/19
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Mihaele 
Kozlovič, vd. Valentina, roj. Maršič, zadnje znano prebi-
vališče Boršt 55, Marezige, za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2019

N 80/2019 Os-3210/19
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca An-
tona Marsič od Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem 
Zabavlje 136, Gračišče, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2019

I N 25/2019 Os-3255/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog 

predlagatelja Miloša Besednjak, Branik 67d, Branik, 
ki ga zastopa odv. Ivan Rutar, Cesta IX. Korpusa 100, 
Solkan, postopek o razglasitvi pogrešanih za mrtve, in 
sicer: Besednjak Marija, roj. 16. 2. 1906, neznanega 
bivališča, ter Besednjak Anton, roj. 25. 5. 1909, nezna-
nega bivališča, ki ju zastopa skrbnik za posebni primer, 
in sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po 
pooblaščencu.

O pogrešanih razen podatka, da sta bila sestra in 
brat, da sta se rodila očetu Jakobu in materi Mariji roj. 
Čebron in izpiska iz zemljiške knjige, da sta bili pogreša-
ni osebi živi, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Besednjak Marije in Besednjak Antona 
naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče 
pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 8. 2019
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo 

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: po-
lice za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarova-
nja: 8585624; 858563436; 859671011; 861850102; 
861852327; 861852930; 867560004; 8675616; 
867562030; 8617928; 8731470; 8572678; 8675635; 
8675649; 8711773; 8675636; 8711925; 871192734; 
8573872; 8573877; 8573879; 875183741; 8701863; 
864594547; 8629590604; 8615973; 1098960; 1098979
82; 1210801; 8602506; 8602513; 8613623; 8752871; 
8649498; 8546837; 8546839; 8546842; 8628485; 
8646844; 8646849; 8740778800; 120069706; 1211586
95; 875814546; 859627180; 109570304; 861894867; 
8753594; 8587041; 871248990; 8712500; 873100608; 
8676168; 106447594; 8710953; 8574042; 861846877; 
864906776; 864857685; 864859495; 864860405; 
864866165; 8712322; 8731222; 8646773; 8651273; 
8761896; 87109009; 8732280; ponudbe za sklenitev 
produkta GRAWE Odgovornost: 966734; 96673637; 
968207; 963797800; 96430111; 967674; 96767678; 
974006; 969772; 974914; 974926; 975656; 975581; 
ponudbi za sklenitev produkta GRAWE Elektronika: 
97260822; 97254347; zelene karte: SLO10/201245; 
SLO10/189000; SLO10/20330911; SLO10/242785
87; SLO10/24280306; SLO10/24280809; 
SLO10/24281315; SLO10/242817; SLO10/242826; 
SLO10/26772340; SLO10/22761128; SLO10/227630; 
SLO10/104099; SLO10/154767; SLO10/253120; 
SLO10/300750; SLO10/302149; SLO10/136680; 
SLO10/165083; SLO10/171991; SLO10/160063; 
SLO10/160830; SLO10/165412; SLO10/190703; 
SLO10/203413; SLO10/199597; SLO10/203148; 
SLO10/282528; SLO10/164659; SLO10/199550; 
SLO10/225990; SLO10/267683; SLO10/281706; 
SLO10/338446; SLO10/338450; SLO10/267662; 
SLO10/267669; SLO10/311310; SLO10/31131217; 
SLO10/188524; SLO10/190182; SLO10/140105; 
SLO10/140109; SLO10/171290; SLO10/171298; 
SLO10/192935 ; SLO10/192967; SLO10/192973; 
SLO10/225198; SLO10/22520609; SLO10/225217; 
SLO10/24088990; SLO10/245177; SLO10/247502; 
SLO10/247667; SLO10256918; SLO10/256920; 
SLO10/256925; SLO10/312186; SLO10/312188; 
SLO10/312194; SLO10/312202; SLO10/34773335; 
SLO10/34773739; SLO10/35089; SLO10/187872; 
SLO10/187881; SLO10/190446; SLO10/199261; 
SLO10/199267; SLO10/199875; SLO10/204993; 
SLO10/204997; SLO10/225263; SLO10/225266; 
SLO10/225282; SLO10/225279; SLO10/239261; 
SLO10/239270; SLO10/239274; SLO10/240276; 
SLO10/241904; SLO10/246565; SLO10/255019; 
SLO10/255970; SLO10/255977; SLO10/255990; 
SLO10/255994; SLO10/282038; SLO10/282052; 
SLO10/282068; SLO10/311514; SLO10/311524; 
SLO10/331210; SLO10/347045; SLO10/34704748; 
SLO10/347051; SLO10/347057; SLO10/347059; 
SLO10/347068; SLO10/347070; SLO10/298290; 
SLO10/298293; SLO10/30146364; SLO10/301466; 
SLO10/246916; SLO10/246929; SLO10/24697097; 
SLO10/331128; SLO10/33113153; SLO10/149223; 

SLO10/149227; SLO10/227688; SLO10/331569; 
SLO10/228697706; SLO10/17042; SLO10/17044; 
SLO10/15637179; SLO10/242174200; 
SLO10/268197; SLO10/268200; SLO10/346433; 
SLO10/339554; SLO10/312841; SLO10/239794; 
SLO10/164643; SLO10/31186772; SLO10/31187477; 
SLO10/31187985; SLO10/13042847; 
SLO10/312808; SLO10/331278; SLO10/338046; 
SLO10/339442; SLO10/58426; SLO10/59903; 
SLO10/63573; SLO10/72465; SLO10/74549; 
SLO10/80147; SLO10/83085; SLO10/83238; 
SLO10/93811; SLO10/96004; SLO10/9756768; 
SLO10/105552; SLO10/105554; SLO10/108090; 
SLO10/11093841; SLO10/110943; SLO10/116514; 
SLO10/12529899; SLO10/125301; SLO10/130339; 
SLO10/136958; SLO10/144715; SLO10/189503; 
SLO10/215180; SLO10/185592; SLO10/185597; 
SLO10/24277180; SLO10/245891900; 
SLO10/185593; SLO10/24550615; SLO10/24552125; 
SLO10/24553335; SLO10/24559195; SLO10/245625; 
SLO10/346938; SLO10/346949; SLO10/346957; 
SLO10/302780; SLO10/30278292; SLO10/30281317; 
SLO10/14044751; SLO10/140473; SLO10/240602; 
SLO10/254348; SLO10/282952; SLO10/282957; 
SLO10/297773; SLO10/297785; SLO10/149728; 
SLO10/164415; SLO10/164426; SLO10/225113; 
SLO10/228160; SLO10/255330; SLO10/255333; 
SLO10/255373; SLO10/1851013; SLO10/18832428; 
SLO10/192035; SLO10/204292; SLO10/24032930; 
SLO10/24228998; ponudbi za sklenitev produkta: 
GRAWE kolektivno nezgodno zavarovanje: 983392; 
98520004; ponudba za sklenitev produkta GRAWE Pri-
vat Stari:17875059; police za sklenitev produkta GRAWE 
Dom: 44083436; 632013; 632048; 632158; 632171; 
632408; 632637; 632958; 914627; 914714; 91472728; 
915682; 915762; 916789; 916888; 916944; 916946: 
917126; 917139; 91682224; 91682631; 916405; 
63206465; 632075; 63208992; 632098; 632111; 
632115; 63211821; 632139; 632143; 632146; 632150; 
63275663; 632770; 632778; 63278791; 634705; police 
za sklenitev produkta GRAWE Privat: 197811; 192825; 
19234243; 19895458; police za sklenitev produkta 
GRAWE Samostojna Nezgoda: 678347; 67920203; 
679205; 67920714; 677703; 67907282; 67908486; 
67893750; 67955657; 67987190; 67951320; 
68071125; 66152830; 678246; 67824849; 67393745; 
67945160; 67906471; 678966; 678968; 679097; 
679099100; 679496500; 678423; 678426; 678488; 
679509; 6796067; 679621; 679625; 679637; 67964647; 
679651; 679654; 679658; 679704; 679813; 6805056; 
68051014; 680517; 680520; 68055657; 68055962; 
680577; 68058089; 680813; 680815; 68089093; 
680972; 68097679; 680981; 6809951000; police za 
sklenitev produkta GRAWE Podjetnik: 11374752; 
18528185; 441366; polica za sklenitev produkta GRAWE 
Apollo Plus (brez DN): 393900; police za sklenitev pro-
dukta GRAWE Apollo Plus (z DN): 48214554; 4793637; 
49422035; polici za sklenitev produkta GRAWE Apollo 
Fix: 61304352; 6123026; polica za sklenitev produkta 
GRAWE Klasika ŽZ: 58421011; polici za sklenitev pro-
dukta GRAWE Mozaik: 800370615; 800358185; police 
za sklenitev produkta GRAWE Pokojnina: 801547273; 
8024053; 8024059; 802568693; polici za sklenitev 
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produkta GRAWE Elite: 301027879; 300206372; po-
lici za sklenitev produkta GRAWE Štipendija: 943801; 
94380304; police za sklenitev produkta GRAWE Turist: 
25712729; 25768084; 25907680; 260676; 26067980; 
260677-78. Ob-3288/19

Spričevala preklicujejo 

Korošec Kristjan, Bevkova ulica 31, Celje, diplomo 
št. K278, izdajatelj Poslovnokomercialna šola Celje, 
Višja strokovna šola, leto izdaje 2006. gnu-341076

Prijon Špela, Metelkov dvor 10, Grosuplje, indeks, 
št. 31120091, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
farmacijo leto izdaje 2018. gne-341092

Drugo preklicujejo 

ANDREJ GAČNIK S.P., Smlednik 34B, Smlednik, iz-
vod licence, št. 013480/003, za vozilo Renault Master, reg. 
št. LJ 12-7JC, veljavnost do 29. 10. 2019. gng-341090

Brumec o.p., d.o.o., Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana, 
izkaznico odvetniške zbornice, št. 202/2012, izdano na 
ime Karolina Vereš Brumec, izdajatelj Odvetniška zbor-
nica Slovenije. gnq-341080

Dolenc Nataša, Planina 22, Kranj, izkaznico za ne-
premičninskega posrednika (licenco), št. 01688, izdaja-
telj Ministrstvo za okolje in prostor. gnt-341077

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo za 
voznika, št. 013477/RB1343916/2017, izdano na ime 
Branković Petar. gns-341078

Gašper Kavšek s.p., Malo Črnelo 4A, Ivančna Go-
rica, potrdilo za voznika, št. 013249/AĆ1921340/2019, 
izdano na ime Zoran Savić, veljavnost od 11. 3. 2019 
do 8. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnk-341086

Gašper Kavšek s.p., Malo Črnelo 4A, Ivančna Go-
rica, potrdilo za voznika, št. 013249/AĆ1931340/2019, 
izdano na ime Rifat Porčić, veljavnost od 11. 3. 2019 do 
8. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnj-341087

Grujić Vuk, Jarška c. 20, Ljubljana, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500028431001, izdal Cetis Celje 
d.d. gni-341088

Kičić Zoran, Deržaničeva pot 30, Limbuš, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500043947000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnz-341096

KOP d.o.o., Ulica Mirke Kleve 9, Izola - Isola, od-
ločbo o izbrisu čolna IZ93, št. 373425188/2018/1, 
izdano na Tomi Sinožić, izdajatelj Uprava RS za po-
morstvo, leto izdaje 10. 8. 2018. gnf-341091

Lenarčič Andrej, Blatna Brezovica 33, Vrhnika, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042285000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnl-341085

Natalija Klemenčič Bagari s.p., Cirnik 19, Mirna, 
izvod licence, št. GE007927/07396/002, za vozilo reg. 
št. LJ 110PP. gny-341097

NOVA TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 12, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE009854/07431/003, za 
vozilo MAN, reg. št. KR35-85T. gnd-341093

NOVA TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 12, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE009854/07431/002, za 
vozilo DAF, reg. št. KRCM945. gnc-341094

NOVA TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 12, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE009854/07431/001, za 
vozilo MAN, reg. št. LJ-24 MSA. gnb-341095

Petelinc Boštjan, Vranji vrh 86, Sladki Vrh, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500049825000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnh-341089

RANCAS d.o.o. Ljubljana DŠ 59127139, 
Središka ulica 4, Ljubljana, izvod licence, 
št. GE010975/01462/009, za vozilo reg. št. LJ44MNT. 
gnp-341081

Renata Bleiweis s.p., Podreča 101, Mavčiče, iz-
vod licence, št. 014280/0003, za vozilo Mercedes, reg. 
št. LJ 55EDB, veljavnost do 29. 1. 2024. gnx-341098

S VAJS, d.o.o., Josipdol 4, Ribnica na Pohorju, 
potrdilo za voznika, št. 013523/SŠD53-2-4114/2015, 
izdano na ime Milan Stanišić, veljavnost do 28. 11. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnr-341079

SANIMAR ROBERT BERGANT s.p., Repnje 29B, Vo-
dice, potrdilo za voznika, št. 013381/BGD37-2-4409/2019, 
izdano na ime Milutin Milanović, veljavnost od 5. 8. 2019 
do 14. 11. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnn-341083

SANIMAR ROBERT BERGANT s.p., Repnje 29B, Vo-
dice, potrdilo za voznika, št. 013381/RB37-2-5626/2018, 
izdano na ime Nenad Manojlović, veljavnost od 17. 11. 
2018 do 28. 2. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnm-341084

TRANSPORT ANMA d.o.o., Pavšiče-
va ulica 42A, Logatec, potrdilo za voznika, 
št. 015413/RB4022917/2018, izdano na ime Goran 
Smiljanić, veljavnost od 6. 6. 2018 do 6. 9. 2018, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno-341082



Stran 2242 / Št. 65 / 30. 10. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. 
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad nilist.si – 
epošta: info@uradnilist.si

VSEBINA

Javni razpisi 2223
Razpisi delovnih mest 2234
Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin 2235
Objave sodišč 2236
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2236
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2237
Oklici pogrešanih 2239
Preklici 2240
Zavarovalne police preklicujejo  2240
Spričevala preklicujejo  2241
Drugo preklicujejo  2241


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Objave po Zakonu 
o evidentiranju nepremičnin
	Objave sodišč
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem 
in neznanim upnikom
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Zavarovalne police preklicujejo 
	Spričevala preklicujejo 
	Drugo preklicujejo 


		2019-10-30T12:07:25+0100
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




