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Javni razpisi

Št. 0144-1/2018 Ob-3669/19
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti objavlja na podlagi 45. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A in 28/19), 2. in 3. člena Pravilnika o kon-
cesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, 
št. 72/04, 113/08 in 45/11), 10. člena Pravilnika o stan-
dardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 54/19) 
ter v skladu s koncesijskim aktom št. 0144-1/2018/15 
z dne 5. 11. 2019

spremembo
javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje 

socialno varstvene storitve vodenja, varstva  
in zaposlitve pod posebnimi pogoji

V besedilu Javnega razpisa za podelitev koncesije 
za izvajanje socialno varstvene storitve vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 73/19 dne 6. 12. 2019 (v nadalje-
vanju: javni razpis), se prvi odstavek 16. točke spremeni 
tako, da se glasi:

»Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni raz-
pis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po 
pošti. Rok za oddajo ponudb je 20. 1. 2020.«

V besedilu javnega razpisa se prvi odstavek 17. toč-
ke spremeni tako, da se glasi:

»Odpiranje ponudb bo dne 28. 1. 2020 ob 10. uri 
v sejni sobi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ljub ljana, Štukljeva cesta 44, v pr-
vem nadstropju četrtega stolpiča (S4).«

V besedilu javnega razpisa se tretji odstavek 
19. točke spremeni tako, da se glasi:

»Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče 
dobiti v času od objave razpisa do 20. 1. 2020 vsak de-
lovni dan po telefonu pri mag. Mateji Jenko Paš na šte-
vilki 01/36-97-883 in pri mag. Mateji Ušlakar na številki 
01/36-97-7751 oziroma po elektronski pošti na naslovu 
mateja.jenko-pas@gov.si ter mateja.uslakar@gov.si.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 8023-78/2019-16 Ob-3643/19

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posoji-
la podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Ura-
dnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), 
s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, 
št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19).

1. V 1. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 
1.1 »Višina in vir sredstev« spremeni skupna višina raz-
pisanih ugodnih posojil, in sicer se besedilo po novem 
glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, ki je 
razdeljen kot sledi v nadaljevanju:

Znesek v EUR Za leto Oblika sredstev Vir sredstev
3.000.000,00 2019 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

2. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 
3.3. »Rok za oddajo vloge« dodata dva nova roka za 
oddajo vlog, in sicer:

– 7. 2. 2020,
– 6. 3. 2020.
3. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3662/19

Sprememba
Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, 

Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj in Dija-
ški dom Ptuj, Arbajterjeva ulica 6, 2250 Ptuj, na podlagi 
48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vla-
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de RS številka 36000-6/2019/3, z dne 19. 9. 2019 ter 
Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objek-
tih Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega 
doma Ptuj (Uradni list RS, št. 62/19, v nadaljevanju: 
koncesijski akt) objavlja spremembo objave javnega 
razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/19 
z dne 22. 11. 2019.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbu-
janje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja 
z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Spremeni se besedilo sledečega poglavja, na na-
čin, da se glasi:

2. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 14. 1. 2020 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 
2250 Ptuj. Prijave morajo ne glede na način dostave 
(osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj na-
vedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete 
(prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šol-
ski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, dne 
14. 1. 2020 ob 10.15.

Šolski center Ptuj  
Gimnazija Ptuj  

Dijaški dom Ptuj

Št. 093-37/2019/17 Ob-3638/19
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-

publike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 
št. 75/19) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Urad Vlade 
RS za komuniciranje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ozaveščevalnih in izobraževalnih 

projektov nevladnih organizacij v letu 2020
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad 

Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju Urad).

2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije 

v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, infor-
miranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih 
aktualnih tematikah.

Predmet tega razpisa je sofinanciranje ozavešče-
valnih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij 
v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska 
področja:

2.1. Sklop A: Spoštovanje in sprejemanje različnih 
etničnih skupin, beguncev in migrantov

Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih sku-
pin, beguncev in migrantov je v sodobnem svetu, ko 
smo priča naraščanju različnih oblik nestrpnosti, izjem-

nega pomena. Po povečanem prehodu beguncev in mi-
grantov se je javno izražanje nestrpnosti, ksenofobije in 
rasizma zelo okrepilo tudi v Sloveniji. Etnična nestrpnost 
in sovražnost se krepita v političnem in javnem govoru, 
v medijih in še zlasti na spletnih družbenih omrežjih, 
kjer so vse glasnejši tudi odkriti pozivi k nasilju. Pri tem 
se migracije predstavljajo kot grožnja, v migrantih pa se 
išče tudi krivce za socialne stiske ljudi.

Spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih sku-
pin, beguncev in migrantov, ob dejstvu, da so migracije 
v zadnjem obdobju ponovno v porastu, ostaja tako še 
naprej zelo aktualno družbeno vprašanje. Dosedanje 
izkušnje kažejo, da je za širjenje ozračja strpnosti in 
sprejemanja različnosti potreben čas in aktivnosti, ki se 
izvajajo skozi daljše časovno obdobje. Zato je ključnega 
pomena dolgoročno ozaveščanje skozi projekte, ki so 
osredotočeni zlasti na mlade in jih tudi dosežejo v čim 
večjem številu ter se izvajajo regionalno čim bolj raz-
pršeno, tudi v lokalnih skupnostih, kjer se prebivalstvo 
pogosteje srečuje s problematiko migracij in sobivanja 
z različnimi etničnimi skupinami.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mla-
dim in bodo prispevali k ustvarjanju in širjenju ozračja 
strpnosti ter k spoštovanju in sprejemanju pripadnikov 
različnih narodnosti in različnih etničnih skupin, begun-
cev in migrantov s tem, da bodo:

– informirali o vzrokih in posledicah begunstva in 
migracij

– ozaveščali o človekovih pravicah vseh, tudi 
pripad nikov različnih narodnosti, etničnih skupin, be-
guncev, migrantov …

– spodbujali medsebojno poznavanje in krepili ra-
zumevanje medkulturnih razlik

– osveščali o pomenu in pomembnosti medkultur-
nega dialoga

– promovirali odprto, vključujočo družbo in pomen 
spoštovanja človekovih pravic ter socialne solidarnosti

– krepili zavedanje, da priseljenci (ne glede na nji-
hov status v Sloveniji) s svojim znanjem in delom prispe-
vajo k razvoju družbe

– vključevali pozitivne prakse in konkretne primere 
uspešnih integracij posameznikov v družbo

– opozarjali na pojavnost, oblike in negativne po-
sledice sovražnega govora in mlade opolnomočili za 
ustrezen odziv nanj.

V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole
– dijake
– študente univerz in visokih šol
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo:
– prispevali h kulturi dialoga v boju proti izključeva-

nju in sovražnosti
– mladim posredovali znanje in pomagali razviti 

sposobnosti za kritično razmišljanje in prepoznavanje 
sovražnega govora

– mladim omogočali osebni stik z ljudmi različnih 
kultur oziroma narodnosti in etničnih skupin

– ljudem različnih narodnosti oziroma etničnih sku-
pin omogočili aktivno sodelovanje pri snovanju in izvedbi 
projekta.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop A).

2.2: Sklop B: Medijska pismenost
Medijsko okolje se močno spreminja, s krepitvijo 

spletnih platform in družbenih medijev se spreminja 
tudi način podajanja informacij, ob tem pa se poveču-
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jeta tako količina kot raznolikost informacij. Spreminjajo 
se tudi medijske navade, saj se bralci iz tradicionalnih 
medijev selijo na splet in družbena omrežja. Mediji, še 
zlasti družbeni, se uporabljajo tudi za zelo obsežno, hitro 
in ciljano širjenje dezinformacij, kar zmanjšuje zaupanje 
v (tradicionalne) medije, institucije in demokracijo. So-
dobna tehnologija omogoča, da lahko vsak pridobiva, 
širi, objavlja in sporoča vsebine. To ustvarja preobilje 
informacij, ob čemer je kritičen razmislek in odgovorno 
ravnanje bistvenega pomena.

Urad želi podpreti projekte, ki bodo prispevali k bolj-
ši medijski pismenosti mladih. Medijska pismenost po-
meni spretnosti, znanje in razumevanje, ki omogočajo 
učinkovito in varno uporabo medijev. Pri tem je ključna 
kompetenca kritičnega razmišljanja in kritične presoje 
posredovanih vsebin. Medijska pismenost se nanaša na 
tiskane medije, radio in televizijo, še zlasti pa na spletne 
medije in družbena omrežja, ki mladim predstavljajo 
glavni vir informacij.

Krepitev medijske pismenosti pomeni:
– usposabljanje za razumevanje vloge in načina 

delovanja medijev
– spodbujanje zanimanja za iskanje verodostojnih 

informacij
– krepitev zavedanja o pomembnosti preverjanja 

kdo, kaj in zakaj sporoča
– usposabljanje za razumevanje in kritično presojo 

informacij in medijskih vsebin
– krepitev kompetenc za odgovorno komentiranje in 

izražanje mnenj ter ustvarjanje in posredovanje sporočil
– ozaveščanje o dezinformacijah ter razlogih in po-

sledicah manipuliranja z njimi
– usposabljanje za prepoznavanje in soočanje 

z dezinformacijami in nezaželenimi vsebinami.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo potekali v so-

delovanju z izobraževalnimi institucijami in profesional-
nimi združenji na področju medijev ter bodo tveganje 
dezinformacij, razloge zanje, načine razširjanja in vplive 
razlagali z analizo konkretnih primerov spodbujanja ne-
strpnosti in sovraštva.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop B).

2.3. Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je suženjstvo sodobnega časa, saj 

so žrtvam kršene temeljne človekove pravice. Predstav-
lja hudo kršitev posameznikove svobode in dostojanstva 
ter hudo obliko kaznivega dejanja. Trgovino z ljudmi 
se največkrat povezuje s spolnim izkoriščanjem žensk 
in otrok, vendar so pogoste tudi druge oblike: prisilno 
delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje v kazniva 
dejanja, prisilne poroke, nezakonite posvojitve, trgova-
nje s človeškimi organi, tkivi in krvjo. Evropska komisija 
ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi na območju Evrop-
ske unije zajemajo več sto tisoč ljudi letno, med njimi 
je veliko otrok. Vsako leto se v mreže trgovcev z ljudmi 
ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi državljanke in 
državljani Slovenije. V skupino posebno ranljivih kate-
gorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z ljudmi spadajo 
otroci in mladostniki ter tuji delavci, begunci in migranti.

– Projekti namenjeni ozaveščanju mladostnikov 
(Sklop C1 in C2)

Po podatkih Evropske komisije v državah EU tr-
govina z otroki strmo narašča, v letih 2015 in 2016 so 
otroci predstavljali skoraj četrtino (23 %) vseh registrira-
nih žrtev trgovine z ljudmi. Urad želi podpreti projekt(e), 
ki bodo mladostnike ozaveščali o nevarnostih trgovine 
z ljudmi, o načinih novačenja, o nevarnostih, ki so jim iz-
postavljeni na spletu, o prisilnih in dogovorjenih porokah 

ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne 
načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja. Izva-
jalec si mora prizadevati projekt organizirati tako, da bo 
približno polovica aktivnosti v sklopu C1 in približno tre-
tjina aktivnosti v sklopu C2 potekala v okoljih, kjer živijo 
tudi pripadniki romske skupnosti.

Urad želi sredstva nameniti za:
1. Izvedbo preventivnih aktivnosti za učence tretje 

triade osnovnih šol (Sklop C1);
2. Izvedbo preventivnih aktivnosti za srednješolce 

in mladostnike v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih 
in stanovanjskih skupinah (Sklop C2).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo mladostnikom 
v različnih krajih Slovenije približali tematiko na način, 
ki jim je blizu in z inventivnimi pristopi zagotovili njihovo 
aktivno sodelovanje ter bodo aktivno vključevali tudi 
študente novinarstva in prava.

– Projekt namenjen ozaveščanju potencialnih žrtev 
delovnega izkoriščanja in prisilnega dela (Sklop C3)

Trgovanje z ljudmi z namenom prisilnega dela in 
delovnega izkoriščanja narašča in v državah EU pred-
stavlja 26 % vseh registriranih žrtev. Vendar je to le vrh 
ledene gore, razsežnosti problema večinoma ostajajo 
prikrite. Tudi v Sloveniji se je v zadnjem desetletju izrazi-
to povečalo število primerov delovnega izkoriščanja, te-
žav s pravičnim plačilom za opravljeno delo, zamud ozi-
roma neizplačil plač, kršitev na področju zaposlovanja 
in dela tujcev, izkoriščanja agencijskih delavcev, zlorab 
napotenih delavcev itd. Grobo izkoriščanje delavcev se 
dogaja zlasti v dejavnostih, ki zaposlujejo manj izobraže-
ne in slabo plačane delavce (gradbeništvo, mednarodni 
transport, logistika, gostinstvo in turizem, čiščenje in 
varovanje…), preko zunanjih izvajalcev storitev pa se 
pojavlja tudi v javnem sektorju, ob tem pa se zastavlja 
tudi vprašanje ali gre za trgovino z ljudmi z namenom 
prisilnega dela. Prisilnemu delu in delovnemu izkorišča-
nju so še zlasti izpostavljeni tuji delavci, ki so pogosto 
ujeti v mehanizme dolgovne odvisnosti, delodajalci pa 
zlorabljajo tudi njihovo socialno ranljivost. Poleg tujih de-
lavcev so izkoriščanju vse bolj izpostavljeni tudi domači 
delavci, tveganje pa še povečujejo negotove oblike dela, 
v katerih dela zelo visok delež mladih.

Urad želi podpreti projekt, ki bo potencialne žr-
tve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ozaveščal 
o nevarnostih trgovine z ljudmi, o možni prepleteno-
sti delovnega izkoriščanja s trgovino z ljudmi z name-
nom prisilnega dela, jih informiral o njihovih pravicah in 
opolnomočil za zmanjševanje tveganja ter identificiral 
morebitne žrtve, ki potrebujejo pomoč in zaščito. Del 
aktivnosti mora biti namenjen tudi ozaveščanju deloda-
jalcev v panogah, kjer najpogosteje prihaja do zlorab in 
kjer obstaja veliko tveganje, da so med zaposlenimi tudi 
žrtve trgovine z ljudmi.

Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposre-
dno komunikacijo s potencialnimi žrtvami in bo o konkre-
tnih primerih delovnega izkoriščanja in prisilnega dela 
informiral tudi medije.

– Projekt namenjen ozaveščanju splošne javnosti 
(Sklop C4)

Urad želi podpreti projekt, ki bo o trgovini z ljudmi 
za namen prisilnega dela in delovnega izkoriščanja oza-
veščal splošno javnost. Ta oblika trgovine z ljudmi je 
namreč slabo prepoznana, odkrivanje in dokazovanje 
tovrstnega kaznivega dejanja pa je izjemno zahtevno. 
Predpogoj trgovine z ljudmi pa je povpraševanje po 
blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile 
izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato želimo pozornost 
usmeriti v odgovornost uporabnikov tovrstnih storitev 
in prispevati k zmanjševanju povpraševanja po le-teh.
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Projekt mora vključevati tudi aktivnost(i), ki bo(do) 
namenjena/e obeležitvi 18. oktobra, evropskega dne 
boja proti trgovini z ljudmi. Obeležitev mora vključevati 
organizacijo in izvedbo vsaj enega javnega dogodka, ki 
bo potekal v dneh med 12. in 16. oktobrom 2020 in bo 
omogočal aktivno udeležbo nacionalnemu koordinatorju 
za boj proti trgovini z ljudmi oziroma vsaj enemu članu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z lju-
dmi ali dvema drugima strokovnjakoma na tem področju.

Prednost bo imel inventiven projekt, ki bo ciljno jav-
nost dosegal tudi v partnerstvu z mediji in bo zagotovil 
primerno obeležitev evropskega dne boja proti trgovini 
z ljudmi.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop C)

– Projekt namenjen različnim deležnikom, ki priha-
jajo v stik z begunci in migranti (Sklop C5)

V skupini ranljivih oseb, za katere obstaja veliko 
tveganje, da so ali postanejo žrtve trgovine z ljudmi, so 
tudi prosilci za mednarodno zaščito, osebe s statusom 
begunca ali s subsidiarno zaščito ter osebe, katerih 
proš nja za mednarodno zaščito je bila zavrnjena. Iz-
kušnje iz drugih držav namreč kažejo, da se po t. i. be-
gunskih poteh in v okolici begunskih centrov pojavljajo 
organizirane kriminalne združbe, ki trgujejo z ljudmi. Še 
zlasti ranljivi so otroci brez spremstva, otroci, ženske, 
invalidi in starejši, ki jih trgovci z ljudmi prisilijo v spolne 
storitve, delo na črno, beračenje, kazniva dejanja ipd.

Urad želi podpreti projekt, ki bo zagotovil ozavešča-
nje različnih deležnikov, ki pri svojem delu z naštetimi 
skupinami prihajajo v stik: učitelji, vzgojitelji, pedagoški 
delavci, zdravstveno osebje, socialni delavci v centrih 
za socialno delo, zakoniti zastopniki, skrbniki, zaposle-
ni v kriznih centrih in varnih hišah, policisti, varnostniki 
v azilnem domu ... Ciljna skupina so deležniki, ki svoje 
delo opravljajo na področju Ljub ljane, Maribora, Logatca 
in Postojne.

Prednost bo imel projekt, ki bo zagotavljal neposre-
dno komunikacijo s ciljnimi skupinami in bo naslavljal 
več različnih skupin navedenih deležnikov ter bo vklju-
čeval tudi osebe z begunsko izkušnjo.

3. Pogoji za prijavo
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega 

razpisa so nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, 
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 21/18).

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih 
bodo izvajali v Sloveniji in bodo zaključeni do vključ-

no 3. novembra 2020 – sklop A, do 11. novembra 
2020 – sklop B oziroma do 16. novembra 2020 – sklo-
pi C (vključno z oddajo poročila in zahtevka za izplačilo 
v obliki e-računa).

Vlagatelj lahko prijavi največ dva projekta. Na 
sklop A in B lahko prijavi po en projekt ali na sklo-
pe C dva projekta za različne podsklope. Vlogi za posa-
mezen projekt morata biti poslani v ločenih ovojnicah. 
V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov, kot je do-
voljeno, bo komisija upoštevala vrstni red prejetja vlog.

Najvišja skupna vrednost projekta je 8.750 EUR za 
sklop A in B, 11.250 EUR za sklop C1, 7.500 EUR za 
sklop C2 in 6.250 EUR za sklope C3, C4 in C5. Projekti, 
ki bodo presegali navedene zneske, bodo zavrnjeni.

4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-

den po naslednjih merilih:
1. Ozaveščevalni oziroma izobraževalni domet pro-

jekta: ustreznost projekta glede na cilje razpisa; ustre-
znost delovnega načrta projekta (do 70 točk);

2. Finančni načrt projekta: jasnost in preglednost 
stroškov; utemeljenost in racionalnost porabe finančnih 
sredstev (do 20 točk);

3. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev 
projekta (do 6 točk);

4. Status NVO v javnem interesu (4 točke).
Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne 

dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih 

organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2020 zago-
tovil 92.000 EUR, od tega za sklop A 56.000 EUR, za 
sklop B 21.000 EUR in za sklop C 15.000 EUR. Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport bo po 5.000 EUR za-
gotovilo sklopoma A in C (za ozaveščanje mladostnikov). 
Urad Vlade RS za narodnosti bo zagotovil 4.000 EUR za 
sklop C1 in 1.000 EUR za sklop C2. Urad za oskrbo in 
integracijo migrantov bo zagotovil 5.000 EUR za sklop C5.

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini 
največ 80 % skupne vrednosti projekta, pri čemer je 
najvišji znesek sofinanciranja za projekte sklopa A in 
B 7.000 EUR, za projekt sklopa C1 9.000 EUR, za pro-
jekt sklopa C2 6.000 EUR in za projekt sklopov C3, C4 
in C5 pa 5.000 EUR.

Zaradi večje transparentnosti in lažjega poroča-
nja je skupna vrednost projekta omejena. Najvišja sku-
pna vrednost projekta je 8.750 EUR za sklop A in B, 
11.250 EUR za sklop C1, 7.500 EUR za sklop C2 in 
6.250 EUR za sklope C3, C4 in C5.

V spodnji tabeli so pregledno prikazani zgoraj opisani zneski.

Ime sklopa Oznaka 
sklopa

Skupna višina 
sredstev

Najvišji znesek 
sofinanciranja za projekt*

Najvišja skupna 
vrednost projekta**

Spoštovanje in sprejemanje različnih 
etničnih skupnosti, beguncev in 
migrantov

Sklop A 61.000 EUR 7.000 EUR 8.750 EUR

Medijska pismenost Sklop B 21.000 EUR 7.000 EUR 8.750 EUR
Boj proti trgovini z ljudmi Sklop C1 9.000 EUR 9.000 EUR 11.250 EUR

Sklop C2 6.000 EUR 6.000 EUR 7.500 EUR
Sklop C3 5.000 EUR 5.000 EUR 6.250 EUR
Sklop C4 5.000 EUR 5.000 EUR 6.250 EUR
Sklop C5 5.000 EUR 5.000 EUR 6.250 EUR

* Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini največ 80 % skupne vrednosti projekta.
** Projekti, ki bodo presegali predpisano najvišjo skupno vrednost projekta, bodo zavrnjeni.
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6. Obdobje za porabo sredstev
Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od dneva 

objave tega razpisa v Uradnem listu RS, vendar ne pred 
začetkom izvajanja projekta, do vključno:

– 3. novembra 2020 za sklop A,
– 11. novembra 2020 za sklop B in
– 16. novembra 2020 za sklope C.
Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni 

v 4. točki razpisne dokumentacije, prispevek vlagatelja 
pa v 5. točki razpisne dokumentacije.

Urad bo skladno s 5. točko prvega odstavka 33. čle-
na Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2020 in 2021 na podlagi zahtevka izvajalca iz-
plačal predplačilo v višini 70 % predvidenih pogodbenih 
obveznosti za sofinanciranje projekta tistim prejemni-
kom sredstev, ki so osebe zasebnega prava ter so usta-
novljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali usta-
nova. Podrobnejši način izplačila predplačila, obveznosti 
vračanja predplačila in vštevanje predplačila v znesek 
končnega izplačila so opredeljena v vzorcu pogodbe, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije (6. točka). 
Prejemnik sredstev mora sredstva predplačila porabiti 
izključno za izvajanje projekta. Predplačila prejemnikom 
sredstev, ki niso ustanovljeni kot društvo, zasebni zavod 
ali ustanova zakon ne omogoča.

Vsi zahtevki za izplačilo (tako za predplačila, kot za 
končna plačila) morajo biti Uradu posredovani v obliki 
e-računa.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in oprem
ljenost vlog

Vloge morajo prispeti na naslov Urad Vlade RS za 
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub ljana. 
Rok za oddajo vlog je torek, 14. januar 2020.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan 
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka do 15. ure osebno oddana na naslo-
vu Urada Vlade RS za komuniciranje. Vloge, ki bodo 
prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo 
neodprte vrnjene vlagateljem.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih 
storitev, obvezno priložite »kopijo enaka originalu« raču-
na izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in 
jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge 
(priporočene pošiljke).

Zaželeno je dvostransko tiskanje, vloge ne spenjaj-
te s spiralo in ne vpenjajte v mapo.

Vlogo za posamezen projekt oddajte v zaprtem ovit-
ku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 
2020 – sklop ___ «. Vlagatelj mora na ovojnici in v razpi-
snem obrazcu jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naslov 
vlagatelja.

8. Odpiranje vlog, popolnost vlog in dopolnjevanje
Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo, 15. januarja 

2020, v prostorih Urada in ne bo javno.
Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-

polnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 
8 dni od odpiranja pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Za 
formalno nepopolno se šteje vloga, ki za posamezen 
sklop javnega razpisa ne vsebuje vseh prijavnih obraz-
cev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu 
javnega razpisa in razpisni dokumentaciji.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podla-

gi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravi-

la strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. Vsak 
član komisije za posamezen sklop oceni vloge, prispele 
na sklop, nato pa se izračuna skupna ocena kot povpre-
čje ocen posameznih članov komisije.

Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen 
sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih 
točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo 
biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaproše-
nega zneska najbolje ocenjenim projektom za posame-
zen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do 
porabe razpoložljivih sredstev.

Strokovna komisija se lahko odloči, da se morebitni 
ostanki sredstev po posameznih sklopih združijo in po-
delijo vlagatelju, čigar projekt je med projekti, ki niso bili 
izbrani za financiranje, dosegel najvišje število točk, tudi 
če sredstva ne zadostujejo za celotno zaprošeno višino 
sredstev. Strokovna komisija ob tem opredeli tudi mini-
malen obseg predlaganih aktivnosti projekta, ki jih mora 
izvajalec glede na dodeljena sredstva izvesti. V kolikor 
se vlagatelj strinja z znižanim zneskom sofinanciranja 
projekta, se v pogodbi dogovori obseg aktivnosti ob upo-
števanju opredelitve strokovne komisije o minimalnem 
obsegu aktivnosti.

Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, 
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje števi-
lo točk pri merilu Ozaveščevalni oziroma izobraževalni 
domet projekta (merilo pod zaporedno številko 1). Če 
so vloge tudi pri tem merilu ocenjene z enakim števi-
lom točk, se sredstva dodelijo projektu, ki je prejel višje 
število točk pri merilu 1a – Ustreznost projekta glede na 
cilje razpisa.

V primeru, da izbrani vlagatelj odstopi od podpisa 
pogodbe o sofinanciranju oziroma pogodbe z njim ni 
mogoče skleniti v predpisanem roku, se lahko znotraj is-
tega sklopa javnega razpisa izbere vloga, ki je naslednja 
prejela najvišje število točk ob pogoju, da je dosegla 
minimalno 70 točk.

10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zah-

tevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke jav-

nega razpisa;
– vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za 

prijavo iz 3. točke javnega razpisa;
– v katerih bo najvišja skupna vrednost projek-

ta presegala 8.750 EUR za sklop A in B, 11.250 za 
sklop C1, 7.500 EUR za sklop C2 ali 6.250 EUR za 
sklope C3, C4 in C5;

– v katerih bo zaprošeni znesek sofinanciranja pre-
segal 7.000 EUR za projekte sklopa A in B, 9.000 EUR 
za projekt sklopa C1, 6.000 EUR za projekt sklopa C2 
in 5.000 EUR za projekte sklopa C3, C4 in C5 ali 80 % 
vrednosti projekta;

– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk stro-
kovne komisije (glej 9. točko tega razpisa).

Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan 
vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen 
sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe 
razpoložljivih sredstev.

O izbranih, neizbranih, zavrnjenih in zavrženih vlo-
gah odloči direktor Urada, na podlagi predloga strokov-
ne komisije.

Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zako-
nom o upravnem postopku.
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11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni najpozneje v roku 60 dni od začetka odpira-
nja vlog.

12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o so-

financiranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada 
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva pre-
jema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil 
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.

Rezultati razpisa z navedbo prejemnikov sredstev, 
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se naha-
ja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih 
projektov bo na podlagi predloženih poročil izvajalcev 
pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih in vse-
binah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na katerih se 
nahaja razpisna dokumentacija.

13. Pravna sredstva: o pritožbi zoper sklep o izboru 
prejemnika sredstev oziroma obvestilu o odločitvi glede 
dodelitve sredstev odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko 
vloži pritožbo na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa 
oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji. O pritožbi bo odločeno 
s sklepom v roku 15 dni. Zoper sklep o pritožbi se lahko 
sproži upravni spor.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluz-
be/urad-vlade-za-komuniciranje/javne-objave/

Naročite jo lahko tudi na tel. 01/478-26-21, vsak 
delavnik med 9. in 16. uro ali na e-naslov: lidija.he-
rek@gov.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko do-
bite na Uradu Vlade RS za komuniciranje, kontaktna 
oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidi-
ja.herek@gov.si.

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno 
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo ob-
javljene morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske.

Urad Vlade RS za komuniciranje

 Ob-3640/19
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 

in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19), 16. člena 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(ZIPRS2021), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Skle-
pa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa 
št. C2711-19-433106, objavlja Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov neposredne pomoči, 

svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb  
ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo 

humanitarne organizacije v letu 2020
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofi-

nanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja 
in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih 
oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2020.

II. Predmet razpisa ima tri samostojne in ločene 
sklope:

Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe 

oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja
Sklop 2)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in sve-

tovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom 
s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja 
in zdravja

Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, sve-

tovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin 
ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zago-
tavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračun-
skih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega 
razpisa.

Investicijski projekti niso predmet tega javnega raz-
pisa.

Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški 
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporab-
nikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

Vloge, ki niso predmet razpisa in niso označene 
s številko sklopa, ne bodo vključene v ocenjevalni po-
stopek in bodo zavržene.

III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na 

podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež 
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija 
odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva 
za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti.

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposo-
ben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj v vlogi 
navede projekte, ki jih je preko razpisov izvedel/ oziroma 
izvajal v tekočem letu.

3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj za-
gotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih 
virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, 
ki ga navede v prijavi.

4. Prijavitelj lahko prijavi znotraj posameznega sklo-
pa samo en program. V kolikor se prijavi na več sklopov, 
se vsebine in nosilci programov med prijavami na različ-
ne sklope ne smejo prekrivati ali podvajati.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih po-
gojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu »PZ 2020« Prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in 
oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi 
boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 
naslovu Ministrstva za zdravje.

Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ – 2020/21, 

Sklop 1 ali Sklop 2 ali Sklop 3«, z vsemi zahtevanimi 
podatki,
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b) obrazec »PZ – 2020/21 Sklop 1 ali Sklop 2 ali 
Sklop 3« mora biti priložen v papirni obliki ter na usb ključku,

c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije 
Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti,

d) izpolnjena pogodba s strani izvajalca na usb 
ključku.

Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno po-
zove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni, se zavržejo.

2. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom 
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektron-
ski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na 
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.

V. Cilji in prednostna področja
Sklop 1)
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe 

oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
Cilji:
– zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati 

njihov prehod v javni zdravstveni sistem;
– zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva in-

teresov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov 
in nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim ose-
bam ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, 
sprem ljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjeva-
nja različnih obrazcev in drugih vlog in podobno;

– zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in do-
voljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje 
v zdravstveno zavarovanje;

– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje 
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega 
in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih oseb;

– zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o ob-
segu pravic do zdravstvenih storitev;

– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na 
mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom 
doseganja skrite populacije;

– seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod 
in poškodb;

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev.

Prednostna področja:
– obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejene-

ga obveznega zdravstvenega zavarovanja, skrb pose-
bej za brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, 
podjetnike/-ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov 
za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, 
tujce/-ke z dovoljenjem za stalno oziroma začasno pre-
bivanje v RS, tujce/-ke brez dovoljenja za prebivanje 
v RS, osebe z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane, 
prosilce za mednarodno zaščito, Rome, žrtve trgovine 
z ljudmi idr;

– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psi-
hosocialnega stanja nezavarovanih oseb;

– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, 
zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezava-
rovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči ciljni skupini;

– izobraževanje izvajalcev.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene-

ga varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25);

– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih 
storitev. Ljub ljana: Ministrstvo za zdravje (2009);

– EUROPEAN COMMISSION – Confronting Home-
lessness in the European Union;

– Determinants of Health: Commission on Social 
Determinants of Health Final Report, World Health Or-
ganization – 2008;

– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– Summary Report on the MIPEX Health Strand 

and Country Reports – International Organization for 
Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration He-
alth Division (MHD);

– Health and the Roma Community, analysis of the 
situation in Europe Fundacion Secretariado GitanoC/ 
Ahijones s/n, 28018 Madrid (Spain).

Sklop 2
Programi zdravstvenega varstva s poudarkom na 

zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok
Cilji razpisa so:
1. povečanje ozaveščenosti in izobrazbe o tveganju 

v nosečnosti mladoletnih deklic,
2. zmanjšanje števila nosečnosti mladoletnih deklic,
3. zvišanje števila Rominj z izbranim ginekologom,
4. krepitev in razvoj programov pomoči, osredinje-

nih na zdravje romskih mladostnic, žensk in otrok,
5. opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje 

na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje pod-
pornih okolij,

6. zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovo-
rov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, 
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,

7. vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje 
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in 
hitrejšega reševanja problemov, terensko delo in svetoval-
na pomoč na mestih, kjer se romske mladostnice, ženske 
in otroci nahajajo z namenom doseganja skrite populacije,

8. ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– programi osredotočeni na zgodnjo rodnost; mla-

doletna rojstva in zgodnjo umrljivost,
– »brezpravnost« mladih romskih žensk,
– socialno-ekonomska odvisnost romskih žensk,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in 

samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri 
načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obrav-
nave ranljivih romskih mladostnic, žensk in otrok,

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči ciljni skupini,

– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje v življenje, ohranjanje 

in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slo-

venije za Rome za obdobje 2017–2021,
– Roma Health Report, Health status of the Roma 

population, Data collection in the Member States of the 
European Union,

– Standpoints of Roma women regarding repro-
ductive health,

– Breaking the Barriers – Romani Women and 
Access to Public Health Care,

– Nacionalni program socialnega varstva za obdo-
bje 2013–2020,

– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene-
ga varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25),
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– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet,
– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za 

vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blago-
stanje, WHO.

Sklop 3)
Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, sve-

tovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin 
ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zago-
tavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

Cilji razpisa so:
– krepitev in razvoj programov pomoči, osredinje-

nih na izključene, ogrožene, ranljive skupine ter bolnike 
z nepogostimi kroničnimi boleznimi,

– opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na 
zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpor-
nih okolij,

– spremljanje in celostna pomoč,
– zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovo-

rov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, 
spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,

– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje 
med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega 
in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih 
oseb,

– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na 
mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, 
z namenom doseganja skrite populacije,

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev,

– ustvarjanje novih zamisli.
Prednostna področja:
– reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav 

ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z nepogostimi kro-
ničnimi boleznimi,

– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja,
– ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in 

samostojno življenje – povezovanje različnih akterjev pri 
načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obrav-
nave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in 
v tujini,

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči ciljni skupini,

– izobraževanje izvajalcev,
– enakopravno vključevanje bolnikov v življenje 

z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene-

ga varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25);

– Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za ob-
dobje 2019–2020;

– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih 
storitev. Ljub ljana: Ministrstvo za zdravje (2009);

– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;

– Summary Report on the MIPEX Health Strand 
and Country Reports – International Organization for 
Migration (IOM) Regional Office Brussels, Migration He-
alth Division (MHD);

– Zdravje 2020 Temeljna evropska izhodišča za 
vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blago-
stanje, WHO;

– COUNCIL RECOMMENDATION on an action in 
the field of rare diseases (2009/C 151/02) THE COUN-
CIL OF THE EUROPEAN UNION;

– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih 
in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje 
2007;

– Nacionalni program socialnega varstva za obdo-
bje 2013–2020.

VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofi-
nanciranja

Skupna sredstva za sofinanciranje programov za 
leto 2020 znašajo 480.000,00 EUR. Sredstva iz javne-
ga razpisa za sklop 1 (programi neposredne pomoči, 
svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstve-
nega zavarovanja) in sklop 2 (programi neposredne 
pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostni-
cam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavlja-
nje kvalitetnejšega življenja in zdravja) v skupni višini 
180.000,00 EUR bodo izbranim ponudnikom dodeljena 
iz proračunske postavke 7122 – Nujno zdravstveno 
varstvo nezavarovanih oseb, ukrep -2711-17-0014 Zdr. 
varstvo nezavarovanih in soc. ogroženih.

Sredstva iz javnega razpisa za sklop 3 (programi 
neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskr-
be ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov 
z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kva-
litetnejšega življenja in zdravja) v višini 300.000,00 EUR 
bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske 
postavke 4331 – Strokovne skupine in posebni pro-
grami, ukrep 2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema 
zdravstva.

Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posa-
mezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je 
lahko znotraj sklopa 1: 15.000,00 EUR, znotraj sklopa 2: 
16.000,00 EUR, znotraj sklopa 3: 21.000,00 EUR.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja 
iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje 
Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % 
mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regional-
nih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma 
delovanja.

VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe nepo-
sredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih 
oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo hu-
manitarne organizacije v letu 2020

Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-
stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Merila Opis Ocena
1. Vsebinska ustreznost 50
1.1. Usklajenost programa 
s cilji razpisa

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji 
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami 
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in 
jih ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.

15

1.2. Zagotavljanje učinkovitosti 
programa

Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti 10

1.3 Inovativnost in dodana 
vrednost programa

Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso. 10
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Merila Opis Ocena
1.4. Prispevek k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa 
jasno določen (kjer je to relevantno, so upoštevani socialni gradient, 
neenakost med spoloma in medgeneracijsko sožitje).

10

1.5. Zagotavljanje dolgoročnih 
učinkov programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti 
rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima 
razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.

5

2. Kakovost programa in mreženja 30
2.1. Izkušnje in reference na 
področjih, ki so predmet tega 
razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; 
v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo 
reference iz ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo 
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo 
uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti 
o poteku in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje (evalvacija) 
programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne 
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike 
izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces 
vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.

5

2.4. Vključevanje uporabnikov 
in doseganje ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in 
segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja 
ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program 
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.

5

2.5 Mreženje Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok 
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali 
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, 
izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi

5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje programa Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno 

učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in 
rezultatov programa.

15

3.2. Vodenje in koordinacija Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in 
»outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in 
nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja 
so razloženi in ustrezni.

5

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklo-
pu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju 
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev.

VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje 

ocenjene programe glede na objavljena merila po toč-
kovnem vrstnem redu v okviru posameznega podro-
čja predmeta razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stro-
ške, opredeljene v obrazcu PZ 2020, ki je del razpisne 
dokumentacije.

3. V kolikor bo podeljenih ali zaprošenih sredstev 
s strani organizacij manj, kot jih je na voljo v razpisu, 
se ostanek sredstev razpisa proporcionalno in skladno 
z oceno vloge razdeli vsem izbranim organizacijam, ki 
po oceni komisije izpolnjujejo pogoje za financiranje, ne 
glede na zaprošena sredstva.

IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v za-

prti kuverti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefano-

va 5, 1000 Ljub ljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis Humanitarne organizacije 2020«. Obvezno 
se navede tudi številka sklopa, za katerega vlagatelj 
kandidira (npr. Sklop 1, Sklop 2 ali Sklop 3).

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak prijavljeni program je potrebno skupaj z zah-

tevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, ozna-
čeni na način, ki je predpisan v tej točki.

2. Rok za oddajo vlog je 30. 12. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je pri-

spela najkasneje do 12. ure dne 30. 12. 2019 v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljub ljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pri-
čelo 6. 1. 2020 na Ministrstvu za zdravje in ne bo javno.

XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-
nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje
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Št. 4400-29/2018/6 Ob-3668/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 6. točke 16. čle-
na Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 
21/18 – ZNOrg in 43/19) in prvega odstavka 21. člena 
Pravilnika o usposabljanju za varno delo s traktorjem in 
traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 75/17) objavlja

javni razpis
za izbiro izobraževalne ustanove s področja 

kmetijstva in gozdarstva za pripravo gradiv ter 
usposabljanje izvajalcev programa usposabljanja 

za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Predmet javnega razpisa je izbira izobraže-

valne ustanove s področja kmetijstva in gozdarstva za 
pripravo gradiv ter usposabljanje izvajalcev programa 
usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi 
priključki (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organi-
zacija).

1.2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za izvajanje pro-
grama usposabljanja, izbere pooblaščeno organizacijo, 
ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa in po vrednotenju 
meril za izbor vlog doseže najvišje število točk.

2. Vlagatelj: vlagatelj je izobraževalna ustanova 
s področja kmetijstva in gozdarstva.

3. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
3.1. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila morajo 

biti izpolnjeni ob vložitvi vloge na javni razpis.
3.2. Vlagatelj mora v skladu tretjim odstavkom 

21. člena Pravilnika o usposabljanju za varno delo 
s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, 
št. 75/17; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– je izobraževalna ustanova, ki deluje na področju 
kmetijstva ali gozdarstva,

– strokovno deluje na področju varnega dela s trak-
torjem in traktorskimi priključki, in sicer izdaja strokovne 
članke in literaturo, predava na tem področju in opravlja 
raziskave ter prispeva k razvoju področja.

3.3. Vlagatelj mora poleg pogojev navedenih v prej-
šnji točki izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne porav-
nave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, 
izbrisa iz registra,

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve, določene s predpisi, ki jim je potekel rok plačila,

– ne porablja sredstev iz osmega odstavka 21. čle-
na pravilnika nenamensko in nepregledno,

– odgovorna oseba ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslo-
vanjem ustanove,

– za pravno osebo ni uveden kazenski postopek,
– poslovanje pravne osebe sodišče ni prepovedalo 

po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/08 in 57/12).

4. Naloge pooblaščene organizacije
4.1. Pooblaščena organizacija v skladu s šestim 

odstavkom 21. člena pravilnika:
– organizira usposabljanja za predavatelje,
– pripravlja tiskana učna gradiva za udeležence 

usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorski-
mi priključki, ki jih prejme vsak udeleženec pri prvi uri 
usposabljanja,

– pripravi elektronski sistem nabora vprašanj za 
izdelavo testnih pol,

– izdela testne pole in jih na dan opravljanja preiz-
kusa znanja pošlje izvajalcu,

– pripravi oziroma oblikuje potrdila o opravljenem 
usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi 
priključki,

– opravlja druge naloge, povezane s pripravo in iz-
vajanjem usposabljanj, ki ji jih naloži ministrstvo.

4.2. Pooblaščena organizacija mora pripraviti pro-
gram usposabljanja, ki mora vsebovati naslednje vse-
bine:

– namen usposabljanja,
– predpisi in napotki o varnosti traktorjev in traktor-

skih priključkov,
– traktor in oprema traktorja,
– traktorski priključki,
– vzdrževanje in popravilo traktorjev in traktorskih 

priključkov,
– stabilnost traktorja ter nevarnosti pri vožnji traktor-

ja in delu s traktorjem in traktorskimi priključki,
– značilnosti nesreč in njihovo preprečevanje,
– povzetek in sklep,
– prikaz varne uporabe traktorja in traktorskih pri-

ključkov,
– preizkus znanja.
Podrobnejša vsebina in obseg programa usposa-

bljanja sta določena v prilogi 1 pravilnika.
4.3. Pooblaščena organizacija v roku dveh mese-

cev od izbire pripravi letni program dela za naloge iz 
točke 4.1. tega javnega razpisa za leto 2020 in ga pošlje 
v potrditev ministrstvu. Za naslednja leta pooblaščena 
organizacija pripravi program dela do konca tekočega 
koledarskega leta za naslednje leto in ga pošlje v potr-
ditev ministrstvu.

4.4. V skladu z devetim odstavkom 21. člena pra-
vilnika pooblaščena organizacija do konca marca teko-
čega leta ministrstvu poda poročilo o opravljenem delu 
v preteklem letu, na podlagi potrjenega letnega progra-
ma dela za preteklo leto.

5. Omejitve:
5.1. V skladu z drugim odstavkom 21. člena pra-

vilnika, pooblaščena organizacija ne sme biti izvajalec 
usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi 
priključki. Tudi če pravna oseba, katere ustanovitelj je 
izobraževalna ustanova iz prvega odstavka 21. člena 
pravilnika, izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka 21. čle-
na pravilnika, se na javni razpis lahko prijavi le izobraže-
valna ustanova kot celota.

5.2. Pooblaščeni organizaciji ministrstvo odvzame 
pooblastilo, če:

– preneha izpolnjevati pogoje iz tretjega od-
stavka 21. člena pravilnika,

– onemogoči izvedbo strokovnega ali inšpekcijske-
ga nadzora na podlagi zakona, ki ureja voznike,

– ne opravlja nalog v skladu s pravilnikom,
– nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in dru-

gih dajatev, določenih s predpisi, ki jim je potekel rok 
plačila,

– nenamensko in nepregledno porablja sredstva iz 
osmega odstavka 21. člena pravilnika.

6. Finančni pogoji: višino sredstev za kritje stro-
škov, ki nastanejo pri izvajanju nalog pooblaščene or-
ganizacije iz 2. do 5. točke šestega odstavka 21. člena 
pravilnika, določi pooblaščena organizacija v soglasju 
z ministrstvom.

7. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno doku-

mentacijo priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu, ki je del razpisne 

dokumentacije,
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– zahtevane priloge k vlogi, kot je to določeno z raz-
pisno dokumentacijo:

a. dokazilo o registraciji iz katerega je razvidno, 
da izobražuje in deluje na področju kmetijstva in goz-
darstva,

b. dokazila iz katerih je razvidno, da strokovno delu-
je na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi 
priključki,

c. ostala dokazila k merilom za izbor pooblaščene 
organizacije, ki so potrebna za potrebe ocenjevanja vlo-
ge in so del razpisne dokumentacije.

8. Merila za izbor vlog
8.1. Pri ocenjevanju posamezne vloge se upošteva-

jo vsa dokazila, ki izkazujejo stanje pred vložitvijo vloge.
8.2. Dokazila morajo biti navedena v skladu z razpi-

sno dokumentacijo. V delih, kjer navedbe niso ustrezno 
podprte z dokazili, se le-teh ne upošteva pri ocenjevanju 
vloge.

8.3. Vloge se točkujejo v skladu z naslednjimi merili:

Merilo Št. točk
1. Geografska pokritost delovanja vlagatelja 10
2. Strokovni delavci na področju varnega dela s traktorji in traktorskimi priključki 30
3. Aktivnosti na področju strokovnega delovanja 10
4. Reference vlagatelja 40
5. Opremljenost za izvajanje nalog 10

Skupaj: 100

8.3.1. Geografska pokritost prijavitelja
Vlagatelji delujejo v več geografskih statističnih re-

gijah v državi. Število točk, ki jih prinese delovanje v:
A. 1–3 statističnih regijah = 2 točki;
B. 4–8 statističnih regijah = 5 točke;
C. 9–12 statističnih regijah = 10 točk.
Za delovanje v več geografskih statističnih regijah 

v državi se štejejo izobraževanja, raziskave, terensko 
delo ipd., ki jih izvaja vlagatelj.

8.3.2. Strokovni delavci na področju varnega dela 
s traktorji in traktorskimi priključki

Pri tem merilu se vloga točkuje glede na strokovne 
delavce zaposlene pri vlagatelju za nedoločen čas. Za 
zaposlenega strokovnega delavca, ki dela pri vlagatelju 
na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi 
priključki, se dodeli do 10 točk, pri čemer se upošteva 
sorazmerni delež njegovega dela na področju varnega 
dela s traktorjem in traktorskimi priključki glede na obseg 
dela polno zaposlenega. Pri tem merilu se lahko dodeli 
skupaj največ 30 točk.

8.3.3. Aktivnosti na področju strokovnega delovanja
Vlagatelj izvaja aktivnosti povezane z varnim delom 

s traktorjem in traktorskimi priključki za različne ciljne 
skupine. Točke se pri merilu seštevajo po naslednjih 
ciljnih skupinah:

A. zunanji uporabniki oziroma širša javnost = 5 točk;
B. dijaki in študenti = 5 točk.
8.3.4. Reference vlagatelja
Pri merilu se upošteva obdobje vlagateljevega de-

lovanja od 1. januarja 2010. Točke se pri tem merilu 
seštevajo po naslednji razdelitvi:

A. vlagatelj izdaja vsebine za pedagoške namene, 
ki so namenjene dijakom in študentom (npr. skripta, ka-
terega avtor je aktualni zaposleni strokovni delavec pri 
vlagatelju) – 10 točk;

B. vlagatelj objavlja članke o varnem delu s traktor-
jem in traktorskimi priključki v tiskanih izdajah oziroma 
spletne članke o varnem delu s traktorjem in traktorskimi 
priključki (vsak članek, katerega avtor je aktualni zapo-
sleni strokovni delavec pri vlagatelju, prinese 1 točko) do 
največ skupaj 10 točk;

C. vlagatelj izdaja strokovno literaturo o varnem 
delu s traktorjem in traktorskimi priključki v tiskanih iz-
dajah za širšo javnost (izdana knjiga, katere avtor je 
aktualni zaposleni strokovni delavec pri vlagatelju, se 
točkuje tako, da vsaka stran knjige prinese 0,2 točke, 
vendar skupaj največ 10 točk);

D. vlagatelj je izdelal avdiovizualne vsebine o var-
nem delu s traktorjem in traktorskimi priključki. Vsaka 
minuta avdiovizualne vsebine, katerega avtor oziroma 
nosilec vsebine je aktualni zaposleni strokovni delavec 
pri vlagatelju, prinese 0,5 točk, vendar skupaj največ 
10 točk.

8.3.5. Opremljenost za izvajanje nalog
Točke se pri tem merilu seštevajo po naslednji raz-

delitvi:
A. vlagatelj razpolaga s prostorom, kot je določeno 

s 4. členom pravilnika – 3 točke;
B. vlagatelj ima vso opremo iz prvega od-

stavka 5. člena pravilnika – 3 točke;
C. vlagatelj za potrebe testiranja in prikaza varnosti 

traktorja in traktorskih priključkov razpolaga še s poseb-
no namensko opremo, kot npr. testni poligon za preizku-
šanje dela s traktorjem, testirne naprave za preizkušanje 
varnosti ipd. Vsaka oprema, s katero dodatno razpolaga 
vlagatelj, doprinese dodatno 2 točki, vendar skupno ne 
več kot 4 točke.

9. Vloga
9.1. Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije, in oddana z izpolnjeni-
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mi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in žigosano 
izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije, ter z vsemi 
potrebnimi prilogami in dokazili iz razpisne dokumentacije.

9.2. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

10. Rok in način prijave
10.1. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim 

dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije do vključno 13. januarja 2020.

10.2. Vlogo na javni razpis je potrebno poslati s pri-
poročeno poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub-
ljana, ali vložiti neposredno v vložišču ministrstva v času 
uradnih ur.

10.3. Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošiljko 
ali niso vložene na vložišču ministrstva, se zavržejo.

10.4. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum 
oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca po-
štnih storitev, oziroma vložišča ministrstva, naziv in na-
slov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega 
se prijavlja, na način: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis 
za izbiro pooblaščene organizacije za področje varnega 
dela s traktorjem in traktorskimi priključki«.

10.5. Vloge, vložene po roku, določenem 
v točki 10.1. tega javnega razpisa, se zavržejo.

10.6. Vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, 
se zavrže.

11. Odpiranje in obravnava vlog
11.1. Odpiranje in obravnava vlog je 15. januar-

ja 2020 v prostorih Sektorja za horizontalne vsebine 
v kmetijstvu, II. nadstropje, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. 
Odpiranje vlog ni javno.

11.2. Postopek vodi strokovna komisija, ki jo s skle-
pom imenuje ministrica. Komisijo sestavljajo predsednik 
in dva člana. Predsednik in člana komisije ne smejo biti 
s ponudniki v poslovnem razmerju ali drugače interesno 
povezani ali v sorodstvenem razmerju. Komisija lahko 
k sodelovanju povabi še druge neodvisne strokovnjake 
s posameznega strokovnega področja.

11.3. Strokovna komisija pregleda in oceni prispele 
vloge, preveri ali so vlogi priložena vsa zahtevana do-
kazila oziroma dokumenti v obliki, obsegu in na način, 
kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo, ugotovi iz-
polnjevanje pogojev in pripravi zapisnik o odpiranju in 
ocenitvi vlog. Na razpisu se izbere ena pooblaščena 
organizacija.

12. Imenovanje pooblaščene organizacije
12.1. Ministrica izbranemu vlagatelju izda upravno 

odločbo o izbiri pooblaščene organizacije v roku 60 dni 
po prejemu popolnih vlog. Ostale vloge se zavrnejo.

12.2. Zoper odločbo oziroma sklep ni dopustna 
pritožba, dopusten pa je upravni spor pri Upravnem so-
dišču Republike Slovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3636/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov za razširjanje programskih vsebin, name-
njenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehni-
kah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene 
senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2020 financirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo (oznaka JPR-SO-2020).

Namen rednega letnega javnega projektnega raz-
pisa je podpora razširjanju programskih vsebin, name-

njenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter 
za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno 
oviranim v skladu s 4. členom ZMed.

Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin 
in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij 
senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na po-
dročju kulture.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.

Razpis bo trajal od 20. 12. 2019 do 24. 1. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 20. 12. 2019 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-3637/19
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki 
jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Sloveni-
ja iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka 
JPR-UPRIZ-2020.

Predmet projektnega razpisa JPR-UPRIZ-2020 je 
sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na podro-
čju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli 
v letu 2020.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet 
razpisa znaša 156.066 EUR.

Razpis bo trajal od 20. 12. 2019 do 27. 1. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 20. 1. 2019 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kultu-
ro/javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0301-001/2019 Ob-3642/19
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni 
list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o uporabi sred-
stev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni 
list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 
67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 
46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 
z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), 
Splošnih pogojev poslovanja z dne 8. 11. 2019 (v nada-
ljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 
z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finanč-
nega načrta Sklada za leti 2018 in 2019 z dne 17. 7. 2018 
(s spr. in dop.), Uredbe o metodologiji za določitev razvi-
tosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbe o izvajanju 
ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, 
št. 16/13, 78/15), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij 
po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 34/14), Zakona o triglavskem naro-
dnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – 
ZON-C, 60/17), Koeficienta razvitosti občin za leto 2018 
in 2019, objavlja

drugi javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

1 Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju
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Znesek v EUR Iz postavke 
za leto

Oblika sredstev Vir sredstev

3.000.000,00 2019 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih 

posojil občinam na območju Republike Slovenije, ki 
zasledujejo cilj

1. izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastruk-
ture, ki ustrezajo naslednjim ukrepom:

– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne in športno turistične infra-

strukture,
– obnova socialne in športno turistične infrastruk-

ture,
– izgradnja socialne in športno turistične infrastruk-

ture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja,
– izgradnja ali posodobitev informacijske komuni-

kacijske tehnologije.
1.3 Razpisna dokumentacija
1. Sestavni del javnega razpisa je sledeča razpisna 

dokumentacija
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec C1, izdelan v elektronski obliki 

in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga 
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na Sklad.

– Navodila za vlagatelja, ki vključujejo podrobnejša 
merila za ocenjevanje, navodila o upravičenosti stro-
škov, navodila za ureditev dokumentacije ter sledeče 
vzorce:

– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-

ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju po-
sojila ter je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za 
črpanje posojil,

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan 
v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa 
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/razpisi/obrazci, ki ga je potrebno ustrezno izpol-
njenega natisniti in ga v skladu s pogodbenimi določili 
posredovati na Sklad,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave 
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu 
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

2 Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki 

so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje 
pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Gle-
de izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izja-
vo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno pravno 
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpi-
snih pogojev, vezanih na vlagatelja in prijavljeni projekt.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

2.1 Splošni pogoji
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu C1, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
3. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dol-

žan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
4. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finanč-

no konstrukcijo, za kar mora priložiti ustrezna dokazila, 
skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.

5. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

6. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, mora imeti poravnane zapadle obveznosti do Sklada 
oziroma ob odpiranju vloge zamuda s plačilom zapadlih 
obveznosti ni daljša od 90 dni.

7. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Skla-
da ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenske-
ga premoženja Sklada, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 
98.816.938,94 EUR.

8. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.2 Pogoji po podprogramu C1 – Lokalna in regio-

nalna javna infrastruktura
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu C1
Vse občine v Republiki Sloveniji.
2.2.2 Upravičene dejavnosti po podprogramu C1
84.11 Splošna dejavnost javne uprave.
2.2.3 Upravičeno območje projekta po podprogra-

mu C1
Celotno območje Republike Slovenije.
2.2.4 Obdobje upravičenosti po podprogramu C1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2018.
2.2.5 Upravičeni stroški po podprogramu C1
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne 
všteva DDV.

Upravičeni stroški Omejitev na posameznem strošku

Vrsta omejitve Delež  % Znesek EUR Datum Velikost 
vlagatelja

Nakup zemljišč / / / / /
Nakup objektov javne infrastrukture / / / / /
Gradnja objektov javne infrastrukture / / / / /
Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne 
infrastrukture / / / / /

Nova oprema / / / / /
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Upravičeni stroški Omejitev na posameznem strošku

Vrsta omejitve Delež  % Znesek EUR Datum Velikost 
vlagatelja

Rabljena oprema Ni starejše od / / 1. 1. 2015 /
Novi delovni stroji / / / / /
Rabljeni delovni stroji Ni starejše od / / 1. 1. 2015 /
Prevozna sredstva / / / / /
Stroški intelektualnih in osebnih storitev Če so sestavni del prijavljenega projekta.

Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev 
zaprosi za prerazporeditev upravičenih stroškov ali za 
razširitev stroškov na ostale stroške po razpisu, in sicer 
do 10,00 % odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno 
upoštevati omejitve na posameznem strošku.

2.2.6 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu C1

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
35.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 2.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 
35.000,00 EUR.

2.2.7 Posojilni pogoji po podprogramu C1
1. Obrestna mera
– Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek 

od 0,60 % do 0,70 % letno, glede na koeficient razvitosti 
občine za leto 2019, v kateri se projekt nahaja, kot sledi 
v nadaljevanju

Obrestna mera Pribitek letno Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od do

3-mesečni EURIBOR 0,60 0,37 1,02
3-mesečni EURIBOR 0,65 1,03 1,19
3-mesečni EURIBOR 0,70 1,20 1,45

– V primeru, da je 3-mesečni EURIBOR negativen, 
se zanj uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
2. Doba vračanja
– Vlagatelj se mora v vlogi opredeliti glede dobe 

vračanja, skladno z določili, kot sledi v nadaljevanju

Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih

od do od do
35.000,00 2.000.000,00 0 36 240

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 
ekonomske dobe projekta.

– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-

stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 36 mesecev 
moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko vla-
gatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno 
dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati 
manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se 
odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila 
izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

2.2.8 Cilj projekta po podprogramu C1
Cilj projekta je neposredno povezan s posameznim 

ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam 
odloči, kateri cilj (ali več njih) bo zasledoval. V primeru 
sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbra-
nega cilja (ali več njih).
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Cilj projekta je lahko
1. za ukrep izboljšanje cestne infrastrukture:
– rekonstrukcija cestne infrastrukture,
– ureditev obcestnega prostora,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– ureditev pretočnosti križišč,
– ureditev pločnikov,
– ureditev cestne razsvetljave,
– izgradnja javnih poti,
– ureditev/izgradnja kolesarskih poti,
– ureditev parkirnih površin,
– nakup zemljišč za namen cestne infrastrukture,
2. za ukrep izboljšanje komunalne in okoljske in-

frastrukture:
– vzpostavitev sistema oziroma naprav za ogreva-

nje ali hlajenje stavb,
– investicije v vodno omrežje,
– investicije v kanalizacijski sistem,
– izgradnja čistilne naprave,
3. za ukrep izboljšanje socialne in športno turistične 

infrastrukture:
– nakup objekta/nepremičnine za namen social-

ne/športno turistične infrastrukture,
4. za ukrep obnova socialne in športno turistične 

infrastrukture:
– obnova vrtca,
– obnova šole,
– obnova doma starejših občanov,
– obnova knjižnice,
– obnova mrliške vežice,
– obnova plavalnih bazenov,
– obnova postajališča za avtodome,
– obnova zdravstvene ustanove,
– obnova občinske stavbe,
– obnova športne/večnamenske dvorane,
– obnova ureditev mestnih središč/ulic,
– obnova kulturnega doma,
5. za ukrep izgradnja socialne in športno turistične 

infrastrukture:
– izgradnja vrtca,
– izgradnja šole,
– izgradnja doma starejših občanov,
– izgradnja knjižnice,
– izgradnja mrliške vežice,
– izgradnja plavalnih bazenov,
– izgradnja postajališča za avtodome,
– izgradnja zdravstvene ustanove,
– izgradnja občinske stavbe,
– izgradnja športne/večnamenske dvorane,
– izgradnja kulturnega doma,
6. za ukrep izboljšanje gospodarskega razvoja:
– nakup objekta/nepremičnine,
– izboljšanje podpornega okolja za podjetništvo in 

konkurenčnost (obnova ali vzpostavitev površin, name-
njenih izvajanju dejavnosti gospodarskih družb/poslov-
nih parkov),

– izgradnja poslovno obrtnih con,
7. za ukrep izgradnja ali posodobitev informacijske 

komunikacijske tehnologije:
– izgradnja/nadgradnja širokopasovnih omrežnih 

povezav.
2.3 Pogoji zavarovanja
Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco pod-

pisanimi menicami, skupaj s petimi meničnimi izjavami 
s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.

2.4 Pogoji zavarovanja
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.

2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis po-
godbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.

4. Pred sklepanjem pogodbe mora vlagatelj pri-
dobiti soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju 
v letu črpanja, skladno z veljavnim Zakonom o javnih 
financah in Pravilnikom o postopkih za izdajo soglasja 
k zadolževanju občin.

5. Stroški sklepanja pogodbe in sklenitve dodatka 
k pogodbi bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov 
zavarovanja, so opredeljeni v veljavnem Tarifnem pra-
vilniku o nadomestilih za dodeljevanje spodbud, ki je 
objavljen na spletni strani Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v do-
ločenem roku, se upošteva, da je enostransko odstopil 
od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje sredstev mora biti izvedeno v letu, za 

katerega je vlagatelj pridobil soglasje k zadolžitvi.
2. Rok za črpanje sredstev je do 60 dni od dne-

va sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko 
Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 
tudi podaljša.

3. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za 
črpanje in pogodbenimi določili ter se izvede na podla-
gi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati na 
Sklad najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.

4. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se upošteva, 
da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v od-

ločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključ-
ka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.

2. Za zaključek projekta se šteje končanje investi-
cijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme 
v uporabo.

3. Vlagatelj mora v roku enega meseca po za-
ključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo 
o projektu. V kolikor je projekt pred črpanjem posojila 
že izveden, se o zaključku projekta poroča najkasneje 
ob predložitvi prvega zahtevka za črpanje.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec C1, vključno z Iz-
javo vlagatelja.

2. Investicijska dokumentacija
– dokument identifikacije investicijskega projekta 

DIIP,
– investicijski program IP.
3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega 

organa.
4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih 

javnih virov za namen projekta. V primeru drugih virov 
mora predložiti sklep, odločbo, izjavo ali pismo o nameri.

5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno 
upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni 
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, 
iz katere je to razvidno.
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6. Dokazilo o lokaciji projekta z navedbo poteka 
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko 
kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka 
oziroma lokacijo investicije).

7. Poročilo o izvršenih delih projekta, v kolikor je 
projekt že začet.

8. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da 
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka. 
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta 
račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji 
pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regio-

nalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, in 
sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vlog.

2. Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali 
osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru 
osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana 
na delovni dan, do 14. ure.

3. Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »ne odpiraj – vloga C1«, iz katere mora biti jasno 
razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in 
minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor 
se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, 
v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.

4. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elek-
tronski naslov info@regionalnisklad.si.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo odda na odprti razpisni rok, in si-

cer od 20. 1. 2020 do 29. 5. 2020 oziroma do porabe 
sredstev.

4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena projekta,
– ocena vlagatelja.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 35 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je opredeljena 

v razpisni dokumentaciji.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
– Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obrav-

navo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo ime-
nuje direktor Sklada.

– Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji oce-
njevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javne-
ga razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

4. Odpiranje vloge
– Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komi-

sija, ki ugotavlja popolnost vloge.
– Vloge se odpirajo in obravnavajo po vrstnem redu 

oddaje vloge in poteka enkrat tedensko, glede na datum 
dospelosti, do porabe sredstev.

– Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
– Komisija vlagatelju za nepopolno vlogo posreduje 

poziv za dopolnitev vloge, in sicer po pošti, z osebno 
vročitvijo, najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge.

6. Dopolnitev vloge
– Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporoče-

no po pošti v roku 8 dni od dneva vročitve.
– Ustrezno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam 

popolnih vlog glede na čas oddaje dopolnitve.
– Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 

dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
– Komisija opravi pregled in se opredeli glede po-

polnosti vlog po dopolnitvi.
– Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno 

izpolnjen prijavni obrazec C1 in investicijsko dokumen-
tacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

– Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne 
dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena 
zavrne.

– Vloga, ki prispe pred ali po razpisnem roku ozi-
roma po zaprtju javnega razpisa, se zavrže in vrne 
vlagatelju.

– Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neod-
visnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena 
v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji.

– Ocenjene vloge se razvrsti po vrstnem redu uvr-
stitve na seznam popolnih vlog. Prednost pri izboru za 
dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo najmanj 
minimalno število točk, in sicer do porabe razpisanih 
sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.

– V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, 
bo prednost imela vloga, ki je oddana prva, pri čemer 
se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več 
istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo 
imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvi-
tosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, 
Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni nav-
zočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvr-
ščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpolo-
žljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala 
odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, 
ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge 
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji odloč-

be o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad 
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja sogla-
šati tudi Nadzorni sveta Sklada.

2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor, za kar je potrebno vložiti 
tožbo v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži 
neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za 
ocenjevanje vlog ne morejo biti predmet presoje s strani 
vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3641/19
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
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19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZUIJK), 
prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije obja-
vlja naslednje javne razpise:

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-
venskih celovečernih filmskih projektov – 2020

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije slo-
venskih celovečernih prvencev – 2020

– Javni razpis za sofinanciranje razvoja animira-
nih, celovečernih igranih in celovečernih dokumen-
tarnih filmskih projektov v letu 2019.

Besedilo prvih dveh zgoraj navedenih javnih razpi-
sov bo od dne 20. 12. 2019, tretjega pa od dne 24. 12. 
2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: 
www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 124-1/2016-9 Ob-3639/19
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 
– DZ, 29/17 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 
28/19) in 15. člena Odloka o predmetu in pogojih za 
dodelitev koncesije za opravljanje javne službe Pomoč 
družini na domu v Občini Majšperk (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 35/16) Občina Majšperk objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

pomoč družini na domu v Občini Majšperk
1. Naziv in naslov naročnika: Občina Majšperk, 

Majšperk 39, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, faks 
02/794-42-21, e-pošta: obcina.majsperk@majsperk.si.

2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za 
izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini 
Majšperk.

3. Vrsta storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo 

upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih 
primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucio-
nalno varstvo in vključuje:

– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve 

110 ur/mesečno na oskrbovanko.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za ob-

dobje 10 let. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga 
določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega 
varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, ven-
dar največ za čas, za katerega je bila sklenjena kon-
cesijska pogodba. Koncesija se lahko podaljša samo 
enkrat. Predviden začetek izvajanja storitve je okvirno 
tri mesece od zaključka razpisa.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Javno službo pomoč družini na domu lahko izvaja le 

en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji, registrirana 

za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziro-

ma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te 
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da 
je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, ka-
drov in druge pogoje, ki jih določajo zakon in podza-
konski predpisi za opravljanje storitve, za katero se 
razpisuje koncesija,

– da ima izdelan podroben program dela za izvaja-
nje storitve javne službe,

– da zagotavlja strokovno in kakovostno izvajanje 
storitve javne službe,

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost,
– da ima ustrezne reference.
Dodatni pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik:
V primeru podelitve koncesije na tem javnem raz-

pisu bo ponudnik v redno delovno razmerje za nedolo-
čen čas prevzel izvajalce neposredne oskrbe, ki so že 
zaposleni pri dosedanje izvajalcu te storitve za območje 
Občine Majšperk, Centru za socialno delo Spodnje Po-
dravje.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponu-
dnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni doku-
mentaciji.

7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija: koncesija se podeljuje za celotno območje Ob-
čine Majšperk.

8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu: 
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje 
celotne Občine Majšperk.

9. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje kon-
cesija

Uporabniki storitve so občani Občine Majšperk, ki 
imajo stalno prebivališče na območju Občine Majšperk 
in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življe-
nje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidno-
sti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in 
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne 
zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za povsem 
samostojno življenje;

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbe-
nem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življe-
nja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu;

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih 
funkcij;

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami 
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po 
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje;

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v tele-
snem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizi-
rane oblike varstva.

10. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna 
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi 
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zapo-
slene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.

11. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet 
koncesije: ponudnik mora predložiti dokumente in doka-
zila o izpolnjevanju pogojev, kot so določeni v Navodilih 
za pripravo prijav na razpis, poglavje 11, na straneh 6, 7 
in 8, vse navedeno v razpisni dokumentaciji za podelitev 
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koncesije pomoči družini na domu v Občini Majšperk, 
dostopni na internetnem naslovu Občine Majšperk www.
majsperk.si.

12. Rok za prijavo na javni razpis: prijava na javni 
razpis mora biti vložena najpozneje do 15. 1. 2020, do 
12. ure, na naslov »Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 
Majšperk«. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki 
je bila prejeta s strani ponudnika najpozneje do 15. 1. 
2020, do 12. ure.

13. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami:
– cena storitve na efektivno uro – do 40 točk,
– kvaliteta predloženega program dela – do 40 točk,
– reference vodje programa – do 10 točk,
– druge ugodnosti ponudnika za uporabnike pro-

grama in njihove svojce – do 10 točk.
14. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in or-

gan, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: 
koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval 
vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije in bo 
zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi navodili. 
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne 
strokovne komisije za pregled in presojo prispelih po-
nudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani kon-
cesionar bo koncesijsko pogodbo podpisal z županjo 
Občine Majšperk.

15. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času 
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje in-
formacij je Matic Šinkovec, tel. 02/795-08-30, e-posta: 
obcina.majsperk@majsperk.si.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je na voljo na sedežu naročnika in na spletni strani 
Občine Majšperk: www.majsperk.si.

17. Oprema vloge: ponudnik mora svojo vlogo na 
javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov »Občina 
Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk«, s pripisom »Ne 
odpiraj«, »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za 
izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini 
Majšperk«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan 
naziv in točen naslov ponudnika.

18. Dopolnitev oddanih ponudb: ponudnik lahko 
svojo ponudbo spreminja do datuma odpiranja ponudb. 
Vse dopolnitve, ki bodo prispele po navedenem datumu 
in uri, bo naročnik s sklepom zavrgel. Dopolnitev ponud-
be mora biti predložena do roka in način, kot to velja za 
ponudbo in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«.

19. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 
15. 1. 2020, ob 13. uri, v prostorih Občine Majšperk. 
Odpiranje ponudb je javno in se ga lahko udeleži vsak 
ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pi-
snim pooblastilom ponudnika. Komisija na odpiranju po-
nudb ugotavlja pravočasnost in pravilnost ponudbe ter 
ponujeno ceno. Nepravočasno prispelih vlog komisija ne 
odpira in jih zaprte vrne ponudniku.

20. Izdelava ponudbe:
– Ponudba mora biti podana v slovenskem jeziku 

in podpisana s strani ponudnika. Če je ponudnik prav-
na oseba, je potreben podpis njegovega zakonitega 
zastop nika ter žig pravne osebe.

– Valuta v ponudbi je EUR.
– Obrazci morajo biti izpolnjeni čitljivo, računalniško 

ali z velikimi tiskanimi črkami.
– Ponudba mora biti podana urejeno: dokumenti 

morajo biti zloženi in priloženi po vrstnem redu, kot je 
navedeno v razpisni dokumentaciji ter zvezana ali kako 
drugače zaščitena. Predložijo se vsi obrazci – neizpol-
njeni prazni obrazci se samo podpišejo (parafirajo) in 
žigosajo.

Občina Majšperk

Št. 430-0012/2019 Ob-3653/19

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z Odlokom 
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in 
investicijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Ob-
čini Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 50/2019), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe rednega  
in investicijskega vzdrževanja občinskih javnih 

cest v Občini Črna na Koroškem
Naročnik: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 

2393 Črna na Koroškem.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za oprav-

ljanje lokalne gospodarske javne službe rednega in in-
vesticijskega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini 
Črna na Koroškem.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Črna 
na Koroškem http://www.crna.si.

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

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Črna na Koroškem, 
Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis »Koncesija ce-
ste««. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno nave-
den naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 20. 1. 2020 
do 9. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

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

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

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

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

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

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

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

kontaktni osebi: Mojca Dimnik, tel. 02/87-04-810, e-po-
šta: obcina@crna.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@crna.si.
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Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Črna na Koroškem 
http://www.crna.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki 
»dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Črna na 
Koroškem.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne 

službe v 15-letnem obdobju,
– rok obnove cestnih odsekov,
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (re-

ference).
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

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

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

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpi-
sno dokumentacijo.

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

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

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

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

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

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Črna na Koroškem
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Razpisi delovnih mest

 Ob-3635/19
Svet zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, 

Škocjan 51, 8275 Škocjan, na podlagi sklepa Sveta za-
voda z dne 20. 11. 2019 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 6. 5. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev morajo vsebovati:

– dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandi-
dat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, ven-
dar ga bo moral predložiti v roku enega leta od začetka 
mandata), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,

– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše od 
30 dni) in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku (ne sme biti starejše od 30 dni).

K prijavi na razpis je potrebno priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življe-
njepis.

Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovna šola Frana Metelka Ško-
cjan, Škocjan 51, 8275 Škocjan, z oznako »Prijava za 
razpis za ravnatelja« – Ne odpiraj.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
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Št. 0143-16/2019, 35400-1/2017-6 Ob-3663/19
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona 

o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 
z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.
ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravil-
niki/splosni-pogoji-poslovanja); Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, objavlja

spremembo
Javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb 

občanov 59OB17
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 

59OB17 (Uradni list RS, št. 44/17, 72/17, 39/18, 84/18 
in 39/19) se spremeni tako kot sledi:

Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spreme-
ni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem pozivu znaša 68 milijo-
nov EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 8453-5/2019-33-DGZR Ob-3652/19

Poziv
za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa gasilskih 

vozil za gašenje in reševanje z višin
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 
58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 
in 61/17 – GZ), Resolucije o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 
2016–2022 (Uradni list RS, št. 75/16), 33. člena Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), 1. in 2. točke 
215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS-1011, 3/13 in 81/16) ter sklepa Odbora za 
razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, št. 14/5 z dne 
6. 11. 2019, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: URSZR), razpisuje sofinancira-
nje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada.

1. Namen sofinanciranja
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripra-

vljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno 
in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove 
lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča 
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana oce-
na ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih 
skupnostih.

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih 
vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. 
Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so:

– ALK (avto lestev s košaro), 1+1 ali 1+2; viši-
na/previs min. 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043 in

Druge objave

– ZD/TD (gasilsko teleskopsko ali zgibno dvigalo), 
1+1 ali 1+2, delovna višina min. 30 m, SIST EN 1777.

Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se 
upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona 
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 
86/14, 90/15, 77/18 in 59/19). Sofinancirana vozila mo-
rajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofi-
nanciranje znaša 500.000 EUR.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagateljica
Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za ga-

šenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svo-
jih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja 
opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih 
stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v sred-
njeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko 
zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vloga je lahko oddana samo za sofinanciranje na-
kupa celotnega vozila.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil 
za gašenje in reševanje z višin v letu 2020. Šteje se, da 
je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2020, če je 
v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. 
Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil 
mora biti zaključen do konca leta 2021. Pogodba o na-
kupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti 
sklenjena najkasneje do konca novembra 2020, kar je 
pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju 
nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, naj-
kasneje pa do konca leta 2021, je treba URSZR poslati 
poročilo o porabi dodeljenih sredstev.

Pogoji za oddajo vloge so:
– povečanje operativne sposobnosti z nabavo ope-

rativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in 
reševanje z višin (ALK viš/prev., 1+1 ali 1+2; ZD/TD, 
1+1 ali 1+2);

– sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokal-
no skupnostjo o skupni nabavi ter uporabi sofinancira-
nega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, 
s katerim se podpisnica sporazuma zaveže, da v nasle-
dnjih 12 letih zagotavlja potrebna finančna sredstva za 
redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, vlaga-
teljica, ki je nosilka pogodbe o nakupu vozila, pa zago-
tavlja za enaki čas pomoč pri zagotavljanju požarnega 
varstva v lokalni skupnosti, podpisnici sporazuma;

– pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev 
požarne takse v vseh lokalnih skupnostih vlagateljice 
in podpisnicah sporazuma ter zagotovljena namenska 
(zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih 
treh letih, kar preveri URSZR;

– sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj 
v višini 60 % celotnega zneska (v znesek so lahko zaje-
ta tudi sredstva pridobljena iz EU);

– poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca 
leta 2021.

Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri 
nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanja z vi-
šin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno 
sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega 
vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.
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Ob prijavi mora vlagateljica priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

1. dokumente oziroma podatke o načrtovani nabavi 
tipiziranega gasilskega vozila;

2. ocenjeno vrednost naročila (predračun);
3. sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokal-

no skupnostjo (glej pogoj za oddajo vlog);
4. finančno konstrukcijo nakupa s pričakovanim de-

ležem sofinanciranja s strani požarnega sklada;
5. izjavo, da bo delež sofinanciranja nabave dela 

vrednosti s strani vlagateljice najmanj 60 %;
6. izjavo o zaključku izvedbe nakupa in dobave vo-

zila do konca leta 2021;
7. izjavo o uporabniku (gasilska enota ali društvo, 

status in kategorija gasilske enote ali društva, sklep 
župana);

8. pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze vla-
gateljice in pristopnic sporazuma glede nakupa vozila 
v skladu z 32.a členom Zakona o gasilstvu (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19);

9. soglasje Odborov za razpolaganje s sredstvi po-
žarnega sklada v vseh lokalnih skupnostih, ki sodelujejo 
pri nakupu vozila, s katerim odbori potrdijo, da s sred-
stvi požarnega sklada razpolaga odbor, da se sredstva 
požarnega sklada namensko porabljajo in da je odbor 
seznanjen z nakupom vozila, ki se bo sofinanciralo tudi 
iz sredstev požarnega sklada;

10. izjavo, da so vsi podatki, ki so navedeni v vlogi 
za sofinanciranje ali njenih delih, resnični in točni;

11. v primeru nakupa vozila s pomočjo leasinga, se 
priloži s strani župana lokalne skupnosti podpisan načrt 
razvojnih programov za srednjeročno obdobje (NRP).

3. Merila za dodelitev sredstev:
– 60 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti tipi-

ziranih vozil v posamezni vlogi;
– 15 % sredstev se razdeli na podlagi vrednosti 

investicij za požarno varnost (v zadnjih treh letih, brez 
požarne takse) na prebivalca v posamezni občini;

– 10 % sredstev se razdeli na podlagi koeficienta 
razvitosti občin;

– 15 % sredstev se razdeli glede na število občin, 
podpisnic sporazuma o skupnem nakupu in souporabi 
gasilskega vozila.

Pri izračunu deleža se upošteva tipizirana vrednost 
vozil iz razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in re-
ševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 
(Uradni list RS, št. 22/19), za izračun deleža na podla-
gi vrednosti investicij za požarno varnost se upošteva 
Poročilo o odhodkih in drugih izdatkih po programski 
klasifikaciji za leto 2018 (Ministrstvo za finance) in ob 
izračunu deleža razvitosti občin veljavni dopis Koefici-
enti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za 
finance, št. IPP 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018).

Sofinanciranje nakupa vozil s sredstvi, pridobljenimi 
na tem pozivu, se lahko izvede do največ 40 % tipizirane 
vrednosti. Višina sofinanciranja posameznega vozila je 
odvisna od višine skupne tipizirane vrednosti načrto-
vanih nakupov oziroma števila ustreznih vlog ter meril 
za dodelitev sredstev. Sofinanciranje je lahko izvedeno 
samo za nakup celotnega gasilskega vozila za gašenje 
in reševanje z višin.

V primeru, da izračun razdelitve za posamezno 
lokalno skupnost preseže omejitev sofinanciranja do 
največ 40 % celotne tipizirane vrednosti, bodo sredstva 
primerno zmanjšana. Razlika se bo med ostale vloge 
na razpisu razdelila sorazmerno s tipizirano vrednostjo 
vozila v posamezni vlogi. Razdeljena sredstva bodo po 
razdelitvi ustrezno zaokrožena. Odbor za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada si pridružuje pravico, da 

izjemoma spremeni delež sofinanciranja za posame-
zno lokalno skupnost, če bi na ta način lahko bistveno 
izboljšal pripravljenost za gašenje in reševanje iz višin 
v lokalnih skupnostih, podpisnicah sporazuma.

4. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge, 
oprem ljenost vlog in obravnava vlog

Vlagateljica mora vlogo priporočeno poslati ali pa 
osebno prinesti na Ministrstvo za obrambo, Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljub ljana. Vloge je treba oddati najka-
sneje do 11. 2. 2020 do 14. ure.

Vloga mora biti oddana v zaprtem ovitku, na ka-
terem mora biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj 
– Vloga za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in 
reševanje z višin«. Na hrbtni strani mora imeti vloga po-
poln naslov vlagateljice.

Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo predlože-
ne v roku in pravilno označene. V primeru veljavne, ven-
dar nepopolne vloge, bodo imele vlagateljice možnost 
dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila o ne-
popolnosti. Nepopolne vloge, ki jih vlagateljice v roku ne 
dopolnijo, se zavržejo.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 
oziroma komisija odbora bo vloge odprla v roku treh de-
lovnih dni po izteku roka za predložitev vlog. Odpiranje 
ni javno. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada oziroma komisija odbora bo vloge, za katere 
bo ugotovila, da izpolnjujejo formalne pogoje, oziroma 
vloge, ki jih bodo vlagateljice ponovno predložile, ob 
pogoju, da bodo skladno z razpisom in razpisno doku-
mentacijo popolne, ocenjevala v skladu z merili za do-
delitev sredstev. Odbor si pridružuje pravico, da preveri 
vse pogoje za sofinanciranje. Po analizi prispelih vlog bo 
Odbor za razdelitev sredstev požarnega sklada predla-
gal URSZR, da lokalnim skupnostim pošlje obvestilo 
o ustreznosti vloge in predvideno višino sofinanciranja. 
Z izbranimi lokalnimi skupnostmi bo URSZR sklenila 
pogodbo o sofinanciranju. Po opravljeni porabi sredstev, 
najkasneje pa do 31. 12. 2021, je potrebno URSZR 
poslati poročilo o porabi po tem razpisu pridobljenih 
sredstev. Poročilo o porabi sredstev mora vsebovati 
tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila ali potrdilo, 
ki ga izda Gasilska zveza Slovenije in s katerim potrjuje 
skladnost vozila s tipizacijo gasilskih vozil.

Vlagateljice bodo o izidu pisno obveščene v roku 
enega meseca od dneva odpiranja vlog. Vse nepravo-
časne in nepravilno označene vloge bodo vrnjene lokalni 
skupnosti.

Podrobnejše informacije so vam na voljo na URSZR. 
Kontaktna oseba je Ana Stropnik, tel. 01/471-22-85 in 
e-pošta: ana.stropnik@urszr.si.

Ministrstvo za obrambo,  
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 Ob-3660/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum 
nastopa poslovanja notarja.

1. 1. 2020 začne s poslovanjem notar Aleš Pungar-
čič v Radovljici, Gorenjska cesta 2.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3661/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
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list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum 
nastopa poslovanja notarja.

1. 1. 2020 začne s poslovanjem notarka Anja Škrk 
Krajnčič v Slovenski Bistrici, Trg svobode 26.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3664/19
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-

ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) določa in objavlja datum 
nastopa poslovanja notarja.

6. 1. 2020 začne s poslovanjem notar mag. Janko 
Keček v Ormožu, Ilirska ulica 1.

Notarska zbornica Slovenije
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Št. 101-24/2019-5 Ob-3532/19
Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Šiška, se 

z dnem 30. 5. 2019 iz evidence statutov sindikatov, 
pod zaporedno številko 100, izbrišejo pravila Sindikata 
SINCE 07, Sindikat centra za socialno delo Ljub ljana 
Šiška, Celovška c. 150, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-5/2019/3 Ob-3582/19
Pravila Sindikata Zdravstva in socialnega var-

stva Slovenije, Centra za socialno delo Krško, Ce-
sta krških žrtev 11, 8270 Krško, ki so bila na podlagi 
odločbe Občine Krško, Sekretariata za razvoj, urejanje 
prostora, varstvo okolja in upravne zadeve, Cesta krških 
žrtev 14, Krško, št. 5-013-2/94, z dne 2. 2. 1994, vzeta 
v hrambo in dne 26. 2. 1998 vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov, ki se od 1. 1. 1995 vodi pri Upravni enoti 
Krško, pod zaporedno številko 50, se vzamejo iz hrambe 
in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-4/2019-2(02004) Ob-3586/19
Upravna enota Ptuj v Evidenci hrambe statutov 

sindikatov sindikatu pod zaporedno številko 47: Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije, sindikat delavcev 
državnih in družbenih organov Slovenije, Sindikat 
delavcev Upravne enote Ptuj in ministrstev na ob-
močju Upravne enot Ptuj (ZSSS SDDDOS Sindikat 
delavcev Upravne enote Ptuj in ministrstev na ob-
močju Upravne enote Ptuj), matična številka sindikata 
5989019000, spremeni ime sindikata tako, da glasi: 
Organizacija sindikata Upravne enote Ptuj.

Št. 101-59/2019-4 Ob-3587/19
Statut Sindikata železniških delavcev Slovenije, 

Sindikalne enote Potniški promet (kratica: SŽDS, 
SE PP), Trg Osvobodilne fronte 7, Ljub ljana, ki je 
v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Center, 
na podlagi odločbe številka 101-21/2018-2 z dne 8. 5. 
2018, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 372, se z dnem 9. 12. 2019 izbriše 
iz evidence statutov sindikatov.

Št. 10102-1/2010-29 Ob-3608/19
Sindikatu Zveza reprezentativnih sindikatov 

Slovenije, Slovenski trg 3, Kranj, se odvzame lastnost 
reprezentativnosti v poklicih voznik/voznica cisterne in 
voznik/voznica vlačilca ter v dejavnostih medkrajevnega 
in drugega cestnega potniškega prometa in mestnega 
in primestnega kopenskega potniškega prometa, ki jih 
je pridobil z odločbo št. 10102-1/2010-13 z dne 19. 4. 
2011.

Evidence sindikatov
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SV 956/2019 Ob-3633/19
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-

pisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. 
SV 956/2019 z dne 13. 12. 2019, je bila v korist upnika 
Gorenjska banka d.d., Kranj, s sedežem v Kranju in 
poslovnim naslovom Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, 
matična številka 5103061000, za zavarovanje denarnih 
obveznosti po Pogodbi o kreditu potrošniku z referenčno 
obrestno mero številka: 624-70019996, in sicer glavnice 
kredita v znesku 70.000,00 EUR, skupaj s pogodbenimi 
obrestmi po spremenljivi obrestni meri, ki je sestavljena 
iz seštevka 6-mesečnega euribora in obrestnega pribit-
ka v višini 1.80 % letno, z višjo ali drugačno pogodbeno 
dogovorjeno obrestno mero skladno z določili Pogodbe 
o kreditu potrošniku z referenčno obrestno mero števil-
ka: 624-70019996, z vračilom glavnice kredita in obresti 
v 324-ih zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo 
zadnji dan v posameznem koledarskem mesecu, pri 
čemer prva mesečna obveznost zapade v plačilo dne 
31. 1. 2020, zadnja mesečna obveznost pa zapade 
v plačilo dne 31. 12. 2046, v primeru zamude s plačilom 
glavnice, dogovorjenih nadomestil in stroškov skupaj 
z zamudnimi obrestmi po predpisani obrestni meri, kot 
jih določa Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih 
obresti, s procesnimi obrestmi, s stroški, ki bi nastali za-
radi neizpolnjevanja ali nerednega izpolnjevanja pogod-
benih obveznosti, skupaj z nadomestili, vsemi ostalimi 
pripadki in stroški ter s pravico banke odstopiti od kre-
ditne pogodbe ali zahtevati plačilo preostalih plačil pred 
njihovo zapadlostjo, vse kot dogovorjeno v Pogodbi 
o kreditu potrošniku z referenčno obrestno mero števil-

Zavarovanja terjatev

ka: 624-70019996, zastavljena zemljiško knjižno nevpi-
sana nepremičnina v lasti Špele Kordež, tj. stanovanje 
številka 306 v četrti etaži stavbe na naslovu Gradnikova 
cesta 97, 4240 Radovljica, z ID znakom: del stavbe 
2156-86-100, s pripadajočim deležem na splošnih sku-
pnih delih stavbe v etažni lastnini, objektih in napravah, 
ki služijo stavbi kot celoti, ki se nahaja v stavbi z ID 
znakom stavba 2156-86, ki stoji na parceli z ID znakom 
2156 220/97 (ID 1972837).

SV 611/2019 Ob-3634/19
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-

pisa notarke Anice Črešnik iz Raven na Koroškem, opr. 
št. SV 611/2019 z dne 11. 12. 2019, je nepremičnina, 
ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knji-
gi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu in predstavlja 
stanovanje številka 3, v izmeri 83,30 m2, ki se nahaja 
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Can-
karjeva ulica 14, 2380 Slovenj Gradec, stoječi na parc. 
št. 457, k.o. 850-Slovenj Gradec in je last zastavnih dol-
žnikov Čerjeković Ranka in Čerjeković Milice, vsakega 
do ½ od celote, na podlagi originalno overjene Kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-303/94 
z dne 4. 11. 1994, sklenjene med prodajalko Občino 
Slovenj Gradec in Čerjeković Rankom in Čerjeković 
Milico, kot kupcema oziroma zastaviteljema, pri čemer 
je overjen prepis citirane pogodbe priloga tega notar-
skega zapisa, zastavljene v korist upnice Banka Intesa 
Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, matična 
številka 5092221000, za zavarovanje izvršljive denarne 
terjatve v višini 142.000,00 EUR s pripadki.
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Izvršbe

3186 I 1210/2019-28 Os-3378/19

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. I 1210/2019 z dne 15. 5. 2019, je 
bil dne 26. 9. 2019 opravljen v korist upnika Unicredit 
banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljub ljana, 
rubež stanovanja št. 6 v 1. nadstropju stavbe št. 289, 
k.o. 1729 Ljub ljana – mesto, na naslovu Gornji trg 10, 
Ljub ljana, last dolžnika Senada Mahmutovića, Gornji 
trg 10, Ljub ljana. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 11. 2019

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 122/2016-33 Os-3601/19

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stano-
vanjski objekt na naslovu Ravne 23, Tržič in Ravne 24, 
Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod 
št. N 122/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji 
oglas:

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postop-
ka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: kupoprodajne 
pogodbe z dne 13. 12. 1998, sklenjene med Vesno 
Gosar, Ravne 23, Tržič, kot prodajalko in Robertom 
Gnidovcem, V Dolini 28, Ljub ljana, kot kupcem, za po-
samezni del št. 102, ID znak 2143-137-102, stanovanje 
v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 23, Tržič, v izmeri 
60,6 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be: Robert Gnidovec, roj. 16. 9. 1969, Ravne 23, Tržič, 
do 1/1.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravi-
ce, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 11. 2019

N 122/2016-34 Os-3602/19

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stano-
vanjski objekt na naslovu Ravne 23, Tržič in Ravne 24, 
Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod 
št. N 122/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 
237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji 
oglas:

Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine: kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št. 466-06/91-3 z dne 28. 2. 

Objave sodišč

1992, sklenjene med Občino Tržič kot prodajalcem in 
Darjo Korkoska, Ravne 23, Tržič, kot kupcem, za po-
samezni del št. 104, ID znak 2143-137-104, stanovanje 
v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 23, Tržič, v izmeri 
73,8 m2.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist ose-
be: Aleksander Đorđeski, roj. 15. 8. 1969, Ravne 23, 
Tržič, do 1/1.

Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravi-
ce, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom 
izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe ozi-
roma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v ko-
rist predlagatelja.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 11. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 22/2019 Os-3351/19
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi 

tožeče stranke Franca Butinar, Bač 47, 6253 Knežak, 
ki ga zastopa odvetnik Branko Gvozdić iz Sežane, 
zoper toženo stranko Frančiško Fabec, Trinidad 2122, 
North Linden Ave, Las Animas, Colorado, ZDA, ki jo za-
stopa začasni zastopnik odvetnik mag. Ivan Ravbar iz 
Sežane, zaradi priposestvovanja (pcto 2.500,00 EUR), 
po predlogu tožeče stranke za postavitev začasne-
ga zastopnika toženi stranki Frančiški Fabec, Trinidad 
2122, North Linden Ave, Las Animas, Colorado, ZDA, 
sedaj neznanega bivališča, na podlagi 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, s sklepom z dne 29. 10. 2019 
toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer 
odvetnika mag. Ivan Ravbarja, Partizanska cesta 17, 
6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku 
zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 11. 2019

N 24/2019 Os-3544/19
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem so-

dniku Srečku Ritonji v nepravdni zadevi predlagatelja 
Radoslava Šenkinc, Šembije 32, Knežak, zoper nasprot-
na udeleženca: 1. Mihael Jenko, neznanega bivališča 
v ZDA in 2. Janez Jenko, neznanega bivališča v ZDA, 
dne 13. novembra 2019 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnih udeležencev 
Mihaela Jenka in Janeza Jenka, se postavi odvetnik 
Valter Urbančič iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 32. Začasni 
zastopnik bo zastopal nasprotna udeleženca v postop-
ku, dokler stranki oziroma njun pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem ali dokler Center za socialno delo ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 12 2019
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III N 1129/2019 Os-3234/19

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po sodnici Tatjani Ho-
fbauer, v nepravdni zadevi predlagatelja Center za soci-
alno delo Ljub ljana, Enota Logatec, Tržaška cesta 50a, 
Logatec, zoper nasprotna udeleženca: 1. Fitnete Pren-
ku, Tabor 2, Logatec, 2. Zuke Shala Jereb, bivališče 
neznano, zaradi odvzema otroka staršem in namestitve 
v vzgojni zavod, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 
15. oktobra 2019 sklenilo:

Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca 
Zuke Shala Jereba, se imenuje odvetnica Veronika Er-
menc, Ljub ljanska cesta 106, Domžale.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 10. 2019

VL 97321/2019 Os-3504/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom 
Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljub ljana, ki ga za-
stopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mesudu Vilić, 
Štepanjska cesta 9, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. 
odv. Vasja Jesenko, Kolodvorska 14A, Ljub ljana – do-
stava, zaradi izterjave 2.147,10 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mesudu Vilić, Štepanjska cesta 9, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vasja 
Jesenko, Kolodvorska ulica 14A, Ljub ljana.

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 Ljub ljani
dne 11. 11. 2019

VL 100879/2019 Os-3604/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sloven-
sko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, 
Brezovica pri Ljub ljani, proti dolžniku Benjaminu Šmid, 
Opekarniška cesta 15b, Celje, ki ga zastopa zak. zast. 
odv. Ivan Marovt, Prešernova 6, Celje, zaradi izterjave 
494,14 EUR, sklenilo:

Dolžniku Benjaminu Šmid, Opekarniška cesta 15b, 
Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ivan 
Marovt, Prešernova 6, Celje.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 12. 2019

VL 58713/2019 Os-3625/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komu-

nalno podjetje Velenje Izvajanje komunalnih dejavnosti, 
d.o.o., Koroška cesta 37B, Velenje, ki ga zastopa zak. 
zast. mag. Gašper Škarja, proti dolžniku Boštjanu Hüll, 
Adlerring 42, Villingen Schwenningen, ki ga zastopa 
zak. zast. Jernej Jeraj – odvetnik, Bleiweisova cesta 30, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 124,92 EUR, sklenilo:

Dolžniku Boštjanu Hüll, Adlerring 42, Villingen 
Schwenningen, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ro-
bert Jerman, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljub ljana.

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 Ljub ljani
dne 4. 10. 2019

VL 58611/2019 Os-3607/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Editi Thaler v izvršilni zadevi upnika Kommunio d.o.o., 
matična št. 5778638000, davčna št. 44041209, Metel-
kova ulica 7b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška 
pisarna Bratuša Ažnik, odvetniške storitve, d.o.o., Črto-
mirova ulica 11, Maribor, zoper dolžnika Uroša Krajnc 
Babaji, EMŠO 0110974500310, Zagrebška cesta 72, 
Maribor - CSD, ki ga zastopa zak. zast. začasna za-
stopnica Nataša Cehtl, odvetnica, Ulica škofa Maksi-
miljana Držečnika 6, Maribor - dostava, zaradi izterjave 
366,84 EUR s pp, o predlogu upnika z dne 17. 10. 2019, 
izven naroka, 3. decembra 2019 sklenilo:

Dolžniku Urošu Krajncu Babaji, Zagrebška c. 72, 
Maribor, se kot začasna zastopnica postavi odvetnica 
Nataša Cehtl, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, 
Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika do dne-
va postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2019

0530 Z 56/2018 Os-3490/19
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi 

upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, 
davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, 
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Marka Zamida, EMŠO 0609989500060, Rogatec nad 
Želimljami 2, Ig, sedaj neznanega prebivališča, zaradi 
izterjave 9.495,90 EUR s pripadki, sklenilo:

Dolžniku Marku Zamidi, nazadnje stanujočemu 
Rogatec nad Želimljami 2, Ig, sedaj neznanega prebi-
vališča, se postavi začasna zastopnica Jasna Simčič, 
odvetnica iz Odvetniške pisarne Simčič in Panjan d.o.o. 
o.p. iz Novega mesta.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v pred-
metni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 11. 2019
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Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 180/2019 Os-3357/19
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Karl Marjan Gaber, rojen 

22. 12. 1947, EMŠO 2212947501075, nazadnje stanujoč 
Dednja vas 37, Dednja vas, umrl 10. 6. 2019 v Ljub ljani.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: 
D 180/2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

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

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

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 11. 2019

O 92/34 Os-3376/19
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Janezu Žičkarju, rojenem dne 
6. 8. 1858 in umrlem dne 30. 3. 1934, nazadnje stanujo-
čem Črešnjice 20, Cerklje ob Krki.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, predvsem 
podatki o dedičih zapustnikovih sinov, Antona, Alojza in 
Franca Žičkarja iz ZDA in morebitnih njihovih potomcih, 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po zapustniku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču 
v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 11. 2019

D 490/2019 Os-3203/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojnem Janezu Kužnerju, sinu 
Franca, rojenem 22. 3. 1936, Slovencu, vdovcu, umr-
lem 18. 6. 2019, nazadnje stalno stanujočem Teharska 
cesta 110, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je vdovec, ni pa 
znano ali je imel potomce. Znano je le, da ima zapustnik 
brata Adolfa Kužnerja, vendar pa z njegovimi podatki ne 
razpolaga. Sodišču prav tako niso znani podatki o dru-
gih zakonitih dedičih, ki bi prišli v poštev za dedovanje.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določenem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter ga zaključilo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2019

D 259/2017 Os-3487/19

Ludovico Trebbi, sin Antonia, roj. 10. 8. 1922, iz 
Trsta, Via A. Rietti 2, Italija, je dne 28. 4. 2004 umrl in ni 
zapustil oporoke.

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

Iščejo se morebitni zapustnikovi potomci, zapustni-
kovi sorojenci oziroma njihovi potomci, ter zapustnikovi 
bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 2019

D 414/2018 Os-3502/19

Po pok. Korošec Mariji, rojeni Korošec, prvič poro-
čeni z Vodopivec Antonom, drugič poročeni z Lokatelj 
Mariem, rojeni 24. 8. 1857, nazadnje stanujoči Osp 70, 
Črni Kal, ki je umrla dne 18. 8. 1927 in ni zapustila 
oporoke.

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

Iščejo se zapustničini dediči prvega dednega reda, 
tj. njeni otroci, vnuki, pravnuki in njihovi potomci.

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, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 11. 2019

D 470/2019 Os-3510/19

Po pok. Babič Antonu, sinu Antona, roj. 27. 1. 1863, 
nazadnje stanujočem v Burjih (Marezige), neznanega 
prebivališča, ki je bil razglašen za mrtvega z določenim 
datumom smrti 1. 3. 1944 in ni zapustil oporoke.

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

Iščejo se morebitni zapustnikovi dediči prvega (zap. 
otroci in njihovi potomci), drugega (zap. sorojenci in 
njihovi potomci) in tretjega (zap. bratranci/sestrične in 
njihovi potomci) dednega reda.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2019

D 472/2019 Os-3573/19

Ivan Stepančič, sin Mateja, vnuk Benedetta, z zad-
njim znanim prebivališčem v Movražu, Gračišče, ki je 
bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča 
opr. št. N 59/2018 z dne 22. 3. 2019 in določenim datu-
mom smrti 30. 10. 1936, ni zapustil oporoke.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 12. 2019

I D 513/2011 Os-3299/19
V zapuščinski zadevi, opr. št. I D 513/2011, po po-

kojnem Đulović Fikretu, rojenem 14. 6. 1956, umrlem 
8. 5. 2009, nazadnje stanujočem na naslovu Zakotniko-
va ulica 1, Ljub ljana, državljanu Bosne in Hercegovine, 
je naslovno sodišče odredilo oklic.

Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev 
kot zakoniti dediči, ne razpolaga, na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju 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 sodni deski in na spletni strani sodišča. Po 
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 9. 2019

IV D 725/2019-12 Os-3336/19
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Justini Stegovec, hči Ivana 
Stegovca, roj. 8. 4. 1927, umrla 13. 1. 2019, nazadnje 
stanujoča na naslovu Devinska ulica 1c, Ljub ljana, drž. 
Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti 
razvezana. Dedičev I. dednega reda (zap. je bila brez 
potomcev) in II. dednega reda (zapustničina starša Ivan 
Stegovec, roj. 5. 4. 1892 in Justina Stegovec, roj. 31. 7. 
1902 sta umrla pred zapustnico, prav tako zapustničini 
sestri Vida Stegovec, roj. 22. 4. 1921 in Davorina Likar, 
roj. 14. 2. 1923, ki sta obe umrli brez potomcev) ni. Sodi-
šče ne razpolaga s podatki o sorodnikih, ki bi prišli v po-
štev kot dediči III. dednega reda (dedi in babice, njihovi 
potomci oziroma strici in tete ter bratranci in sestrične ...).

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po zapustnici, da se priglasijo sodi-
šču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski 
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 7. 2019

III D 2338/2017-25 Os-3337/19
V zapuščinski zadevi po pok. Milevi Pečanac, roje-

na 7. 5. 1929, umrla 9. 7. 2017, nazadnje stanujoča na 
naslovu Dalmatinova ulica 2, Ljub ljana, državljanka Re-
publike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

V postopku je s strani Mestne občine Ljub ljana vlo-
žen tudi predlog za omejitev dedovanja.

Zapuščina brez dedičev bo na podlagi predloga za 
omejitev dedovanja izročena Mestni občini Ljub ljana, če 
noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 9. 2019

II D 158/2018-37 Os-3338/19
V zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Habjanič, 

hči Antona Blažiča, rojena 25. 10. 1933, umrla 15. 11. 
2017, nazadnje stanujoča na naslovu Glinškova ploščad 
12, Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podat-
ke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih 
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zah-
tevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem 
postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev).

V postopku je s strani Mestne občine Ljub ljana vlo-
žen tudi predlog za omejitev dedovanja.

Zapuščina brez dedičev bo na podlagi predloga za 
omejitev dedovanja izročena Mestni občini Ljub ljana, 
preostanek zapuščine brez dedičev pa bo prešel na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos preostanka zapuščine v stečaj-
no maso stečaja zapuščine.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 9. 2019

II D 680/2018 Os-3344/19
V zapuščinski zadevi po pokojnem Otonu Hotzlu, 

rojenem 20. 4. 1914, razglašenem za mrtvega z dnem 
16. 5. 1949 (s pravnomočnim sklepom naslovnega so-
dišča N 509/2017 z dne 27. 2. 2018), nazadnje stanujo-
čem na naslovu Poljanska pot 38a, Ljub ljana, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

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

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2019
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IV D 2222/2019 Os-3522/19

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Ani Vrhovnik, roj. 17. 3. 1924, 
umrli 28. 6. 2019, nazadnje stanujoči Na jami 8, Ljub-
ljana, državljanki RS.

Zapustnica dedičev prvega in drugega dednega 
reda ni zapustila, morebitni dediči tretjega dednega reda 
sodišču niso poznani.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani 
k zakonitemu dedovanju po zapustnici, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 11. 2019

D 148/2019 Os-3334/19

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Miranu Copot, rojen 24. 6. 1960, 
EMŠO 2406960500338, državljan RS, nazadnje stanu-
joč Prešernova ulica 3, Ljutomer, ki je umrl 5. 7. 2019.

Zapuščino predstavlja:
1. osebni avtomobil znamke Renault Mega-

ne 1.4, VIN VF1BAOE0518223087, letnik 1998, reg. 
št. CE R4-866,

2. račun z negativnim stanjem pri SKB d.d., TRR 
št. 03173-1000132677, v višini 666,46 EUR oziroma 
z dejanskim stanjem.

Dedičev prvega in tretjega dednega reda ni, do-
čim so se dediči drugega dednega reda dedovanju 
odpovedali. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

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

Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, 
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini 
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva obja-
ve oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zah-
tevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za za-
četek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen 
ZD).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 30. 10. 2019

I D 802/2018 Os-3309/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 6. 4. 2018 umrlem Andreju 
Zupančiču, roj. 15. 10. 1969, drž. RS, razvezanem, na-
zadnje stan. Prežihova ulica 9, Maribor, pridejo v poštev 
kot dediči po zapustniku dediči III. dednega reda nezna-
nih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave oklica na oglasni deski sodišča, skla-
dno z 206. členom Zakona o dedovanju pod opr. št. 
I D 802/2018.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2019

II D 1057/2019 Os-3462/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Rabljenović Slavku, 
roj. 28. 4. 1932, drž. RS, upokojencu, vdovcu, nazadnje 
stan. Maistrova ulica 16, Maribor, umrlem 17. 5. 2019, 
pridejo kot dediči v poštev dediči II. oziroma III. dednega 
reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dedne-
ga reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, pod opr. št. 
II D 1057/2019, v skladu z 206. členom Zakona o de-
dovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2019

D 469/2018 Os-3174/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Poretti Zori, roj. Uršič, roj. 4. 1. 1910, 
z zadnjim stalnim prebivališčem v Italiji, Vicolo Ospedale 
Militare 9, Trst, ki je umrla 28. 4. 1976.

Zap. zakoniti dediči prvega dednega reda (zap. po-
tomci) sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 10. 2019

D 68/2018 Os-3089/19

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski 
postopek po pokojnem Mirku Mezgecu, rojenem dne 
26. 6. 1949, nazadnje stanujočem na naslovu Tomaži-
čeva ulica 1, Izola in umrlem dne 4. 2. 2018.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavljajo denarna sredstva na TRR ter pri ZPIZ-u, 
več nepremičnin, delnice ter osebno motorno vozilo.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 9. 2019

D 133/2018 Os-1424/19

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po dne 5. 2. 2018 umrlem Krajnc Denisu, ro-
jenem dne 30. 7. 1993, državljanu Republike Slovenije, 
z zadnjim bivališčem Korenjak 6, Zavrč, ki se vodi pod 
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opravilno številko D 133/2018 in v katerem je ugotovlje-
no, da gre za zapuščino brez dedičev.

Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih me-
secih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona 
o dedovanju.

Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Repu-
blika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču 
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino 
in zapustnikovih obveznostih.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 2. 2019

D 513/2017 Os-3333/19

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Ehegartner Cirilu, rojenem 
29. 6. 1932, umrlem 26. 8. 2017, nazadnje stanujočem 
Pobrežje 155a, Videm pri Ptuju.

Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnika, in sicer o zapustnikovi sestri Šrot Ani, 
rojeni 23. 6. 1926, katera je leta 1972 bila odpuščena iz 
državljanstva zaradi pridobitve državljanstva Nemčije, 
kamor se je tudi preselila.

Sodišču ni znano, ali je navedena dedinja še živa, 
v kolikor pa je že pokojna, pa kot dediči na njeno mesto 
vstopijo njeni potomci, sin Šrot Luka, rojen 9. 12. 1946, 
hčerka Šrot Terezija, rojena 2. 10. 1952, hčerka Šrot 
Bernarda, rojena 8. 12. 1957 in hčerka Šrot Jožica, 
katera je rojena v tujini in sodišče ne razpolaga z ustre-
znimi podatki.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v predmetnem zapuščinskem postopku, da se 
v roku enega leta od te objave v Uradnem listu RS, na 
sodni deski sodišča in spletni sodni deski, priglasijo kot 
dediči pri tukajšnjem sodišču. Prav tako sodišče poziva 
vse, ki imajo natančnejše podatke o dedičih, navedenih 
v prejšnjem odstavku, da te podatke posredujejo tukaj-
šnjemu sodišču.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek in odločilo o zapuščini na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga v spisovnem gradivu in 
na podlagi določil Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 4. 11. 2019

III D 197/1981 Os-3466/19

Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski 
postopek po pok. Rozaliji Trobec, roj. Cotič, roj. 5. 3. 
1888, stalno stanujoča na naslovu Škrbina 7, p. Komen, 
ki je umrla dne 11. 7. 1981, zaradi dedovanja premo-
ženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustnici kot nekdanji 
članici Agrarne skupnosti Škrbina – Rubije – Šibelji.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zakonitih 
dedičih po zgoraj navedeni zapustnici, zato s tem okli-
cem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega 
leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo 
sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 18. 10. 2019

Oklici pogrešanih

N 26/2019 Os-3547/19
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici teče postopek 

za razglasitev pogrešane Antonie de Klun, roj. Šircelj, 
zadnje znano prebivališče na naslovu Matienzo 854, Ber-
zategui C.P. 1884, Buenos Aires, Argentina, za mrtvo.

Sodišče poziva pogrešano oziroma vse, ki kaj vedo 
o njenem življenju, da v roku treh mesecev po objavi 
tega oklica, to sporočijo sodišču ali skrbniku za poseben 
primer odvetniku Valterju Urbančiču, Bazoviška 32, Ilir-
ska Bistrica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 4. 12. 2019

N 26/2019 Os-3571/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za 

proglasitev pogrešanega Malnar Boštjana, roj. 30. 5. 
1978, sina Franca in Milojke, nazadnje stanujočega 
v Kočevju, Cankarjeva ulica 6, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 11. 2019

N 9/2019 Os-3598/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za 

razglasitev pogrešanega Čop Matije iz Predgrada 31 
oziroma 34, najverjetneje rojenega 21. 2. 1892, za mr-
tvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 12. 2019

N 264/2019 Os-3274/19
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani po predlogu predla-

gateljice Republike Slovenije teče nepravdni postopek 
o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer za osebo 
Ivanko Hrovatin, roj. 23. 10. 1872, z zadnjim znanim bi-
vališčem Preserje 9, Preserje.

Pogrešano v postopku zastopa skrbnik za posebni 
primer Center za socialno delo Ljub ljana, Enota Ljub-
ljana Vič-Rudnik.

Po sodišču znanih podatkih se je pogrešana rodila 
kot Johanna Lingar, očetu Stefanu Lingarju (Ungarju) 
in materi Marii Lingar (Ungar). Kasneje se je poročila in 
prevzela priimek Hrovatin. Dne 5. 4. 1922 je na podlagi 
prisojilne listine prejela v last nepremičnino v katastrski 
občini Preserje. To je zadnji podatek o pogrešanki, ki naj 
bi se preselila v Združene države Amerike.

Sodišče na podlagi 85. člena Zakona o neprav-
dnem postopku Ivanko Hrovatin poziva, da se v roku 
3 mesecev po objavi tega oklica oglasi na sodišču. Hkra-
ti poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da v roku 
3 mesecev po objavi tega oklica to sporočijo sodišču.
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V primeru, da se pogrešana v navedenem roku ne 
bo javila in sodišče tudi ne bo prejelo drugih obvestil, 
ki bi izkazovala, da je še živa, bo pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 10. 2019

N 82/2019 Os-3554/19
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zade-

vi predlagateljice Leonide Ravbar, Ulica Jožeta Pahor-
ja 2, 6210 Sežana in nasprotno udeleženko Jožefo 
Božeglav, roj. 27. 7. 1889 v Lokvi, Lokev, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi razglasitve pogrešane osebe na 
mrtvo na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) nasprotni udeleženki 
Jožefi Božeglav, roj. 27. 7. 1889 v Lokvi, Lokev, sedaj 
neznanega bivališča, s sklepom z dne 3. 12. 2019 ime-
novalo skrbnico za poseben primer, in sicer odvetnico 
Andrejo Barič, Partizanska cesta 71/d, 6210 Sežana, ki 
bo nasprotno udeleženko v tem postopku zastopala vse 
do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 12. 2019

N 83/2019 Os-3555/19
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zade-

vi predlagateljice Leonide Ravbar, Ulica Jožeta Pahor-
ja 2, 6210 Sežana in nasprotnega udeleženca Antona 
Božeglav, roj. 9. 5. 1893, v Lokvi, Lokev, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi razglasitve pogrešane osebe za 
mrtvo na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1) nasprotnemu udele-
žencu Antonu Božeglavu, roj. 9. 5. 1893 v Lokvi, Lokev, 
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 3. 12. 2019 
imenovalo skrbnico za poseben primer, in sicer odvetni-
co Andrejo Barič, Partizanska cesta 71/d, 6210 Sežana, 
ki bo nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopala 
vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 12. 2019

N 21/2019 Os-3511/19
Okrajno sodišče v Trebnjem v nepravdni zade-

vi predlagatelja Rajka Uhan, Vrh 18, Šentrupert, ki ga 
zastopa odvetnik Domen Krištof, zoper nasprotnega 
udeleženca Alojzija Gačnik, roj. 21. 6. 1847, Verh 11, 
Šentrupert, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer 
odvetnica Monika Mežan, zaradi razglasitve pogreša-
nega za mrtvega, izdaja naslednji oklic:

Poziva se Alojzij Gačnik, da se priglasi pri tukaj-
šnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer od-
vetnici Moniki Mžena, v roku treh mesecev od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče 
obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 28. 11. 2019



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 77 / 20. 12. 2019 / Stran 2703 

Spričevala preklicujejo

Vodir Nejc, Pri cerkvi 3, Zgornja Besnica, indeks, 
št. 31140141, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 
2014. gnh341314

Drugo preklicujejo

ALMA ŠMITRAN S.P., Preglov trg 3, Ljub ljana, izvod 
licence, št. 013425/001, za vozilo reg. št. LJ 526-UB. 
gnq341305

AVTOPREVOZNIŠTVO GORŠE MATJAŽ s.p., An-
žurjeva ulica 14A, Ljub ljana-Polje, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500053560000, izdal Cetis Celje d.d., na 
ime Miroslav Milinković. gni341313

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 14F, 
Jesenice, izvod licence, št. GE009134/07866/056, za 
tovorno vozilo, reg. št. KR SIGR 20, veljavnost do 21. 11. 
2022. gnn341308

BONTA d.o.o., Brnčičeva ulica 17A, Ljub ljana-Črnuče, 
digitalno tahografsko kartico, št. 10705000484000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Tomaž Zajc. gnt341327

Ceglar Aleksander, Višnji grm 7a, Šmartno pri Litiji, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012705002, iz-
dal Cetis Celje d.d. gns341328

Cvikl Aleš, Galicija 12a, Žalec, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500012137002, izdal Cetis Celje d.d. 
gnu341326

ES-LOG d.o.o., Ankaranska cesta 7B, Koper – Capodi-
stria, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500005492000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnm341309

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500051289000, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Refik Bašagić. gnk341311

GATIS D.O.O., POLJE 4, Šempeter pri Gorici, izvod 
licence, št. GE009195/00795/017, za vozilo DAF CF, reg. 
št. GO UZ-424, veljavnost do 28. 11. 2022. gnj341337

Hoti Valon, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/216, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gng341315

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, potr-
dilo za voznika, št. 014167/SŠD64-2-3833/2016, izdano 
na ime Stanojević Boban. gnq341330

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, potr-
dilo za voznika, št. 014167/SŠD64-2-1743/2017, izdano 
na ime Kuzmanović Borislav. gnp341331

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, potr-
dilo za voznika, št. 014167/SŠD64-2-3288/2016, izdano 
na ime Kuzmanović Borislav. gno341332

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, potr-
dilo za voznika, št. 010471/AD64-2-272/2015, izdano na 
ime Sivić Dževad. gnn341333

Preklici

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, po-
trdilo za voznika, št. 014167/AD64-2-1361/2016, izdano 
na ime Sivić Dževad. gnm341334

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, po-
trdilo za voznika, št. 014167/AD64-2-3277/2016, izdano 
na ime Sivić Dževad. gnl341335

OKIĆ TRANSPORTI d.o.o., Dunajska cesta 10, Ljub-
ljana, dovolilnici, št. 2261, država BIH, oznaka države 070 
in št. 2265, država BIH, oznaka države 070. gnl341310

PAVEL JELŠEVAR S.P., Ljub ljanska cesta 5, Dob, 
izvod licence, št. 015219/002, za vozilo MAN, reg. 
št. LJ RP-964, veljavnost do 9. 11. 2022. gnp341306

Ploj Boštjan, Spodnja Kapla 4, Kapla, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500023823002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnj341312

Rami Subaie s.p., Vikrče 31U, Ljub ljana Šmartno, 
taksi nalepko, št. G010077/07670/010. gnk341336

SREČKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, po-
trdilo za voznika, št. 015235/RB64-3-3852/2018, izdano 
na ime Jonuzović Nusuf. gnr341329

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/001, za tovorno vozilo, 
reg. št. LJ NT576, veljavnost do 13. 2. 2020. gnf341316

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE008351/05758/005, za tovorno vo-
zilo, reg. št. LJ NT-631, veljavnost do 13. 2. 2020. 
gne341317

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/009, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ BR982, veljavnost do 13. 2. 2020. gnd341318

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE008351/05758/010, za tovorno vo-
zilo, reg. št. LJ BR-983, veljavnost do 13. 2. 2020. 
gnc341319

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/011, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ EK-851, veljavnost do 13. 2. 2020. gnb341320

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/013, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ EK-853, veljavnost do 13. 2. 2020. gnz341321

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/018, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ CK-846, veljavnost do 13. 2. 2020. gny341322

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/024, za tovorno vozilo, reg. 
št. LJ JG-210, veljavnost do 13. 2. 2020. gnx341323

TIGAR, d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE008351/05758/026, za tovorno vozilo, 
reg. št. LJ TI-017, veljavnost do 13. 2. 2020. gnw341324

TRANSPORTI CERAR FRANC S.P., Blago-
vica 27, Blagovica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500044057001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Slaviša Dragojević. gnv341325

Vujanović Dušan, Beblerjev trg 9, Ljub ljana, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500024505022, izdal Cetis 
Celje d.d. gno341307
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