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Javni razpisi
Št. 5100-4/2020-3

Ob-1911/20

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17
in 65/19) in v skladu s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 5100-4/2020-5 z dne
20. 4. 2020, objavlja Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
dopolnitev
Javnega razpisa za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
v letih 2021–2023
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS,
št. 12/20) se v točki 2. Predmet javnega razpisa:
– v alineji f. za oklepajem črta beseda »in« in napiše vejica,
– v alineji g. se za oklepajem napiše beseda »in«
in črta pika,
– za alinejo g. se doda nova alineja, ki se glasi:
»h. Rešitve za boj proti pandemiji COVID-19« (S&T Solutions against COVID-19/ Pandemic).«
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 410-0010/2020-2

Ob-1890/20

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno
glasilo slovenskih obči, št. 11/2016), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka
o proračunu Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 57/2019) in odločitve Komisije za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov
društev s področja turizma v Občini Divača, Občina
Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
turizma v Občini Divača za leto 2020
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2020 postavka 14039002

– Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 14030504
Sredstva za delovanje turističnih društev – namenjena
za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo
z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na
področju turizma v Občini Divača.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem,
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji
občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter
območja delovanja,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so
bili (bodo) njihovi programi v letu 2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
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4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
12.800,00 EUR, od tega je:
– 10.800,00 EUR namenjenih za redno dejavnost društva (5.800,00 EUR za prvo točkovanje in
5.000,00 EUR za drugo točkovanje) in
– 2.000,00 EUR za kritje ne-programskih stroškov
društva.
Način vrednotenja programov in točkovanje je podrobneje razloženo v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2020. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2020 podati poročilo
o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske
stroške.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je 15. 6. 2020.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja turizma v Občini Divača za leto 2020«. Vloga
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
pojasnila k razpisu, obrazec za prijavo na razpis, izjave,
vzorec pogodbe in obrazce za poročila, se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko
internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja turizma v Občini Divača za leto 2020.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo
vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem
času ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
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bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril ovrednotila programe za redno dejavnost in ne-programske stroške. Komisija bo programe vrednotila v fazi
prijave na razpis in v fazi dostave poročila o realizaciji
programa. Vrednost točke se za redno dejavnost določi
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke. Za sofinanciranje ne-programskih stroškov se
upošteva strošek izdanega računa.
Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in
ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oziroma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev.
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu
sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na
podlagi spodaj navedenih meril.

Redna dejavnost društva (10.800,00 EUR sredstev):
1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve društva

Jubilejna priznanja ob okroglih obletnicah
Število članov društva
Število mladih članov društva od 15–29 leta
Stroški za nakup simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije,
akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)
2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti
društva
Izobraževanje člana za turističnega vodnika

št. točk
do 5 let delovanja/1 točka
od 6 do 15 let delovanja/2 točki
od 16 do 30 let delovanja/3 točke
nad 30 let delovanja/4 točke
3 točke/dogodek
do 10 članov/1 točka
nad 10 članov/2 točki
nad 30 članov/4 točke
do 5 mladih – dodatnih 5 točk
nad 5 mladih – dodatnih 10 točk
1 točka/skupina simboličnih nagrad
4 točke/delovna akcija
št. točk
2 točki/na člana, ki se izobražuje
4 točke/člana
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Št.

Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij
Organizacija delavnic za mlade in odrasle
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize …
Sodelovanje na predstavitvah, sejmih … (lahko tudi posamezni
člani društva/kluba)
3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri
izdaji knjige, prospekta …)
Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …)
Izdelava in vzdrževanje internetne strani
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega in
širšega pomena
Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice,
mednarodni extempore …)
Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi)
Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje,
kresovanja, prihod dedka Mraza …)
5. Druge izredne aktivnosti
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj
navedenih točk
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4 točke/na strokovno ekskurzijo
4 točke/na ustvarjalno delavnico
2 točki/na so-organizacijo ustvarjalne delavnice
3 točke/na dogodek
1 točka/5 individualnih dogodkov
št. točk
4 točke/na aktivnost
1 točka/na aktivnost
1 točka
št. točk
5 točk/na organizacijo aktivnosti
2 točki/na so-organizacijo aktivnosti
3 točke/na organizacijo aktivnosti
1,5 točke/na so-organizacijo aktivnosti
2 točki/na organizacijo aktivnosti
1 točka/na so-organizacijo aktivnosti
št. točk
od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« aktivnosti, ki
jo presodi strokovna komisija

Programi po merilih od 1 do 5 se točkujejo. Vse izredne aktivnosti, ki jih je vlagatelj izvedel, pa ne prijavil
v programu, se vključijo v poročilo in se vrednotijo na
enak način kot prijavljen program. Vrednost točke se
določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi
za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk,
vrednosti točke, realizacije programa in višine razpisanih sredstev.
Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje november 2019 do september 2020.

Ne-programski stroški so stroški, ki so povezani
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stroških izvedbe samega programa so pa nujno potrebni za
izvedbo programa.
Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev
bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo
nujnosti oceni strokovna komisija.
Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme,
– stroški telefona,
– stroški raznih servisov in vzdrževanj.
Občina Divača
Št. 410-0009/2020-2

Ob-1891/20

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva,
lovstva in ribištva v Občini Divača (Uradno glasilo sloven-

skih občin, št. 29/2015 in 12/2018), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 57/2019) in odločitve Komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva
v Občini Divača, Občina Divača objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva
in ribištva v Občini Divača za leto 2020
(v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača.
2. Predmet razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2020, postavka 11029001
– Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu – 11000101
Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu za
društva – namenjena za sofinanciranje letnih programov
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva v Občini Divača.
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Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem,
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji
občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva/zveze ter območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialnih stroškov vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev/zvez,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in
ribištva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača ali izvajajo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja kmetijstva oziroma podeželja, gozdarstva, lovstva ali ribištva opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovali.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so
bili (bodo) njihovi programi v letu 2020 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni
do sredstev po tem razpisu.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
6.400,00 EUR, od tega:
70 % v višini 4.480,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja in
30 % v višini 1.920,00 EUR za sofinanciranje dejavnosti s področja gozdarstva, lovstva in ribištva.
Razdelitev sredstev glede na točkovanje po merilih:
– za področje kmetijstva in podeželja: za prvi del
točkovanja se nameni 3.500,00 EUR, za drugi del točko
vanja pa 980,00 EUR sredstev,
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: za prvi
del točkovanja se nameni 1.000,00 EUR, za drugi del
točkovanja pa 920,00 EUR.
Način vrednotenja programov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2020. Vlagatelj mora Občini Divača najkasneje do 20. 11. 2020 podati poročilo
o porabi sredstev.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je ponedeljek,
22. 6. 2020.
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7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva in podeželja, gozdarstva, lovstva
in ribištva v Občini Divača za leto 2020«. Vloga mora biti
čitljivo izpolnjena, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazložitve k javnemu razpisu, obrazec za prijavo na
razpis, izjave, vzorec pogodbe in obrazce za poročila,
se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača
http://www.divaca.si.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji strani
kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj,
vloga za javni razpis – Društva s področja kmetijstva,
podeželja, gozdarstva, lovstva in ribištva – leto 2020«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni
naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času
ali oddane priporočeno po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril
ovrednotila programe. Komisija bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poročila
o realizaciji programa. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bosta posredovana sklepa (za prvi in
drugi del ocenjevanja) o odobritvi oziroma ne-odobritvi
sredstev in višina odobrenih sredstev najkasneje v roku
30 dni od dneva oddaje vloge za prvi del točkovanja in
najkasneje do 30. 11. 2020 za drugi del točkovanja. Na
sklepa je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih
strank.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.
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13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. Število članov iz Občine Divača
Do pet članov
Od šest do deset članov
Od enajst do petnajst članov
Od šestnajst do dvajset članov
Nad enaindvajset članov
Število mladih članov društva od 15–29 leta
Če ima društvo sedež v Občini Divača je upravičeno do dodatnih
2. Izobraževanje
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev,
seminarjev … na območju Občine Divača
Organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev,
seminarjev … izven območja Občine Divača
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v državi
*Organizacija ali sodelovanje na strokovni ekskurziji v tujini
*Opomba: Dodelijo se točke samo za člansko v enem društvu.
V kolikor je udeleženec član večjih društev, se točke med društva,
katerih član je udeleženec, sorazmerno porazdelijo.
3. Predstavitvene in promocijske aktivnosti
Promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran,
letaki ...) – minimalna naklada 100 izvodov
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnosti v Sloveniji
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih promocijskih
aktivnosti v tujini
4. Prireditve
Organizacija prireditve v Občini Divača
Sodelovanje na prireditvi v Občini Divača
Sodelovanje na prireditvi izven Občine Divača
5. Izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnostih kot so:
Izvedba in sodelovanje pri prikazu običajev, tekmovanja, ocenjevanju,
degustaciji ipd.

6. Druge aktivnosti
Izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Divača
Aktivnost društva

št. točk
3
4
6
8
10
do 5 mladih – dodatna 1 točka
nad 5 mladih – dodatni 2 točki
20
št. točk
8 točk/aktivnost v primeru organizacije
4 točke/aktivnost v primeru so-organizacije
4 točke/aktivnost v primeru organizacije
2 točki/aktivnost v primeru so-organizacije
2 točki/na člana iz Občine Divača
4 točke/na člana iz Občine Divača

št. točk
1 točka/promocijo
1 točka/na udeleženca dogodka
2 točki/na udeleženca dogodka
št. točk
6 točk/prireditev
3 točke/prireditev
1 točka/prireditev
št. točk
do 4 točke/aktivnost:
4 točke/mednarodni značaj
3 točke/državni značaj
2 točki/regijski značaj
1 točka/lokalni značaj
št. točk
od 0 do 10 točk/aktivnost
od 0 do 10 točk/program društva
Občina Divača

Ob-1894/20
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 81/19) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in
2/19) ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče št. 1/08, spremembe in
dopolnitve 2/09, 6/13) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in programov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Velike Lašče v letu 2020
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvar-

janja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne,
folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– kulturna društva;
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda;
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;
– druge nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
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2. Pogoji, merila in kriteriji
2.1. Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo
dejavnost na območju Občine Velike Lašče in je v to
dejavnost vključenih najmanj 60 % članov – občanov
Velikih Lašč;
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti
najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva
(obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva iz
Občine Velike Lašče, ki so v letu 2019 plačali članarino);
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališče v Občini Velike Lašče;
– se odzivajo na potrebe občine v okviru občinskega programa kulturnih aktivnosti;
– izvajalci so tudi dolžni v svojih predstavitvah in
v vseh spremnih publikacijah navajati, da programe in
prireditve, ki so predmet te pogodbe, finančno podpira
Občina Velike Lašče.
2.2. Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se
sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo
naslednja osnovna merila in kriteriji:
– redno in kakovostno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu
(število obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse
prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine
Velike Lašče in zunaj nje;
– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju,
izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
– programski stroški so vezani na izvedbo programa
(note, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).
Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in
kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila nastopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje
različnih društev in organizacij, ocenjenega števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.
Upravičeni stroški, ki jih bo občina financirala, so
stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega programa. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in
prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
2.3. Način dodeljevanja sredstev
Odbor za družbene dejavnosti bo obravnaval vloge
v skladu z merili, določenimi v Pravilniku. Način dodeljevanja sredstev: vrednost točke se izračuna tako, da se
vrednost razpisanih sredstev za leto 2020 deli s skupnim
številom doseženih točk vseh prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu
društvu, se izračuna tako, da se skupno število točk, ki
jih je društvo prejelo v skladu s Pravilnikom, pomnoži
z vrednostjo točke.
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3. Višina razpoložljivih sredstev
Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2020, znaša za:
– proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 13.000,00 evrov.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike
Lašče, tel. 01/78-10-362, Sara Košir.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
‒ podatke o prijavitelju;
‒ seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče;
‒ opis (podrobna vsebina, namen in cilj programa
oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja);
‒ vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2019 ter finančni plan za leto 2020.
Rok za prijavo na razpis je 29. maj 2020.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov
obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav
komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenil in ovrednotil
odbor za družbene dejavnosti. Komisija pripravi predlog
sofinanciranja, na podlagi katerega župan sprejme
končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene
pogodbe o sofinanciranju v letu 2020.
Občina Velike Lašče
Ob-1895/20
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 81/19) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13,
2/19) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove
sakralnih objektov v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove sakralnih objektov
v Občini Velike Lašče v letu 2020
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za
sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju
občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu
z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za
udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče. Skupna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je do
9.000,00 evrov (proračunska postavka 18075 Sakralna
dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 %
sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer je DDV
upravičen strošek.
3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki,
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solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju
Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2020. Rok za predložitev zahtevkov je
22. november 2020.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in
merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne
Število točk
dediščine
Objekt je razglašen kot kulturni spomenik
100
lokalnega pomena.
Objekt je vpisan v Register nepremične
50
kulturne dediščine.
Poseg je namenjen preprečevanju
nastajanja ali povečanja škode na
objektu
Sanacija strehe in posegi v statične
100
elemente konstrukcij
Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna
50
dela
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega
25
proračuna v preteklih 3 letih
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolož
ljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini
Velike Lašče, po tel. 01/781-03-70 (Sara Košir oziroma
Nika Perovšek) oziroma po elektronski pošti obcina.velike-lasce@siol.net.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.
Rok za prijavo na razpis je 31. julij 2020.
Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po
elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net
ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav
komisija ne bo upoštevala.
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne vloge
bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče
ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene
pogodbe o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v letu 2020.
Občina Velike Lašče
Ob-1896/20
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Urad
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ni list RS, št. 81/19) in Pravilnika o subvencioniranju
izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 4/14, 2/16 in 2/17)
javni razpis
za subvencioniranje izgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Velike Lašče
v letu 2020
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN)
na območju Občine Velike Lašče za leto 2020.
Višina sredstev, namenjenih za subvencioniranje
izgradnje MKČN za leto 2020, znaša 30.000,00 EUR.
Upravičencem se po namenu dodelijo finančna
sredstva v višini: 50 % upravičenih stroškov postavitve
male komunalne čistilne naprave, vendar največ:
– 1300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1–6 PE
– 1800 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo
7–20 PE
– 2300 evrov/MKČN z nazivno zmogljivostjo
21–50 PE.
Upravičen strošek subvencioniranja investicije je
nakup in vgradnja čistilne naprave, pri čemer DDV ni
upravičen strošek.
2. Pogoji za pridobitev sredstev
a) Do subvencije so upravičene fizične in pravne
osebe, ki so lastnice stanovanjskih ali poslovnih stavb
zunaj aglomeracij, na območju, za katera mora Občina
Velike Lašče zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno
napravo, in imajo stalno prebivališče oziroma poslovne
prostore v Občini Velike Lašče. Seznam aglomeracij,
kjer mora Občina Velike Lašče zagotoviti odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo
in javno čistilno napravo, na katerih ni mogoče pridobiti
subvencij, je sestavni del tega razpisa. Natančnejši vpogled je možen na Občini Velike Lašče ali v prostorsko
informacijskem sistemu občin (PISO).
b) Do subvencije so upravičena tudi društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Velike Lašče in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavb
na območju Občine Velike Lašče.
c) Komisija, ki jo ob razpisu imenuje župan, lahko
odobri subvencijo tudi za priključitev objektov znotraj
aglomeracij iz priloge 1, če ugotovi, da priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem ni možna ali ni ekonomsko upravičena.
d) Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost
v vrstnem redu.
e) Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče.
3. Vloga
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi podatki prosilca ter obvezne priloge. Obvezne priloge so:
Priloga 1: fotokopija računa za nakup in/ali vgradnjo
MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena ter da je bila
investicija izvedena, in potrdilo o plačilu.
Priloga 2: potrdilo o vpisu v bazo malih komunalnih
čistilnih naprav z zmogljivostjo do 50 PE, ki ga izda koncesionar obvezne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Velike
Lašče,
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Priloga 3: soglasje solastnikov stanovanjskega
objekta in soinvestitorjev MKČN (samo, če je več solastnikov objekta, za katerega se izdaja vloga).
Priloga 4: soglasje lastnikov objektov in soinvestitorjev MKČN, ki je skupna za več objektov (samo, če se
več samostojnih objektov priključi na eno MKČN).
4. Rok in način prijave
Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po
elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net
ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. Rok za oddajo
vlog je do 30. novembra 2020. Sredstva se dodeljujejo
do porabe.
Če ob vložitvi vloga ni popolna, se prosilca pozove,
da vlogo v postavljenem roku dopolni. Če tega ne stori
oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna,
se ta s sklepom zavrže.
Vsak upravičenec je do subvencije za posamezni
objekt upravičen samo enkrat.
5. Postopek obravnave vlog
Postopek dodeljevanja sredstev vodi komisija, ki jo
imenuje župan.
Vloge bodo obravnavane v roku 30 dni po prejetju
vloge. Komisija obravnava vse popolne in pravočasno
prispele vloge ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper
navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine
Velike Lašče. Odločitev župana je dokončna.
V roku 30 dni od vročitve sklepa o sofinanciranju
izgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na bančni račun upravičenca.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike Lašče (Roman Viršek, tel. 01/78-10-363, roman.virsek@velike-lasce.si). Razpisna dokumentacija s prijavnim obrazcem je na voljo na občinski spletni strani
www.velike-lasce.si.
Občina Velike Lašče

Priloga 1: Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen izjemoma ni
mogoče uveljavljati subvencij za izgradnjo MKČN
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Priloga 1
Seznam območij aglomeracij v Občini Velike Lašče, kjer razen izjemoma ni mogoče uveljavljati
subvencij za izgradnjo MKČN.

ID AGLOMERACIJE IME AGLOMERACIJE
50017

Mala Slevica 2019

40011

Pušče 2019

5503

Rašica 2019

5468

Velike Lašče 2019

5417

Dvorska vas 2019

5466

Male Lašče 2019

50019

Velika Slevica 2019

1001
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Ob-1897/20

Občina Velike Lašče na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče
št. 3/12), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in
2/19) in Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto
2020 (Uradni list RS, št. 81/19) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov in programov društev
in drugih izvajalcev v Občini Velike Lašče
v letu 2020
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdrav
stvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, namenjenih otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom,
medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju
kmetijstva, razvoja podeželja in turizma v Občini Velike
Lašče.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja kulture in športa.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov,
ki so organizirani kot društvo, klub, združenje oziroma
drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:
‒ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.;
‒ imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom in imajo člani plačano članarino;
‒ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na območju Občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na
območju Občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene
tudi člane – občane Občine Velike Lašče.
2. Merila in kriteriji
Pri dodelitvi sredstev za posamezno področje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
‒ urejena evidenca o aktivnih članih društva (obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva iz Občine
Velike Lašče, ki so v letu 2019 plačali članarino);
‒ program dela – vrsta in zahtevnost (finančna in
organizacijska) načrtovanih aktivnosti;
‒ pomen in dostopnost programa (dostopnost za
širšo javnost, preseganje zgolj društvenega interesa in
prispevek k vzgojni dejavnosti, splošna korist za občane,
popestritev dogajanja v občini).
Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in
kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila nastopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje
različnih društev in organizacij, ocenjenega števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska
usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.
Upravičeni stroški, ki jih bo občina financirala, so
stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega programa. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in
prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 18071 – 4.000,00 evrov.
Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.
3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) –
proračunska postavka 18072 – 4.500,00 evrov. Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega časa
otrok in mladine, programi za upokojence.

3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska postavka 20010 – 2.000,00 evrov. Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane
terapevtske skupine, preventivna dejavnost).
3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja – proračunska postavka 11004
– 6.000,00 evrov. Sofinanciranje programov in prireditev
s področja kmetijstva in razvoja podeželja, tekmovanj,
izobraževanj.
3./C2 Društva in organizacije na področju turizma
– proračunska postavka 14006 – 8.000,00 evrov. Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma,
promocije, tekmovanj, izobraževanj.
3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega povezovanja – proračunska postavka 03001
– 5.000,00 evrov. Sofinanciranje programov na področju
medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujini.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike
Lašče, tel. 01/78-10-370, mag. Jerica Tomšič Lušin,
mag. Barbara Pečnik in Sara Košir.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
‒ podatke o prijavitelju;
‒ seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče;
‒ opis – podrobna vsebina, namen in cilj programa
oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih
programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja;
‒ vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2019 ter finančni plan za leto 2020.
Rok za prijavo na razpis je 29. maj 2020.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov
obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav
komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave bodo obravnavale razpisne komisije za posamezna področja, ki jih imenuje župan. Komisije pripravijo predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene
pogodbe o sofinanciranju v letu 2020.
Občina Velike Lašče
Ob-1905/20
Javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno
mero za spodbujanje investicijskih vlaganj
v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini
Vipava za leto 2020
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na
podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/16), Odloka
o proračunu Občine Vipava za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 5/20) in Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vipava (Uradni list RS, št. 94/15) ter Priglašene sheme
pomoči de minimis »Spodbujanje razvoja gospodarstva
v Občini Vipava« (št. priglasitve: M001-5879922-2015)
objavlja razpis za spodbujanje investicijskih vlaganj
v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Vipava.
Pogoji so določeni na podlagi navedene zakonodaje in
javnega razpisa. Sredstva iz proračuna so zagotovljena
v višini 32.000,00 €. Koriščenje kredita je mogoče do
30. 11. 2020. Rok za prijavo je 1. 10. 2020 do 12. ure
oziroma do pokoriščenja kreditne mase. Odpiranje vlog
bo enkrat mesečno. Vlagatelj bo obveščen najkasneje
v 30 dneh od oddaje popolne vloge. Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si) ali po predhodni
najavi, vsak delovni dan med 8.30 in 14. uro na Občini
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, kontaktna oseba
Jure Dolinar, tel. 05/364-34-26.
Občina Vipava
Ob-1906/20
Javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za leto 2020
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na
podlagi 24. člena Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 22/18), Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere
kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 55/15), Odloka o proračunu Občine
Vipava za leto 2020 (Uradni list RS, št. 5/20) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 81/16) objavlja razpis za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava. Pogoji so določeni na podlagi navedene zakonodaje in
javnega razpisa. Sredstva so iz proračuna zagotovljena
v višini 20.000,00 €. Rok koriščenja kredita je do 30. 11.
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2020. Rok za oddajo vloge je 12. 6. 2020. Odpiranje
vlog bo 13. 6. 2020. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje 30 dni po zaključku razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si)
ali po predhodni najavi, vsak delovni dan med 8.30 in
14. uro na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
kontaktna oseba Jure Dolinar, tel. 05/364-34-26.
Občina Vipava
Ob-1907/20
Javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za kredite,
najete v letu 2020, za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na
podlagi Odloka o proračunu Občine Vipava za leto
2020 (Uradni list RS, št. 5/20), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 81/16) in 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja razpis
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava. Pogoji so
določeni na podlagi navedene zakonodaje in javnega
razpisa. Sredstva iz proračuna so zagotovljena v višini 21.000,00 €. Sklenitev kreditne pogodbe z izbrano
banko je potrebna najkasneje do 27. 10. 2020. Rok
za oddajo vloge je do 1. 6. 2020. Odpiranje vlog bo
2. 6. 2020.
Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si) ali po predhodni najavi, vsak delovni dan med 8.30
in 14. uro na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
kontaktna oseba Jure Dolinar, tel. 05/364-34-26.
Občina Vipava
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Razpisi delovnih mest
Ob-1904/20
Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj, Podzemelj 11a, 8332 Gradac, na podlagi sklepa s 3. seje
Sveta zavoda OŠ Podzemelj, ki je bila dne 24. 4. 2020,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni
delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Podzemelj, Podzemelj 11a, 8332 Gradac, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Podzemelj
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Druge objave
Št. 013-18/2020/2

Ob-1892/20

Na podlagi 19. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 25., 26. in
27. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03 in 105/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov in kandidatk za člane
oziroma članice Znanstvenega sveta Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A,
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: ZRRD) v drugem odstavku 19. člena določa, da se znanstveni svet
agencije na področju raziskovalne dejavnosti oblikuje po
postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi, in da so člani
znanstvenega sveta iz vrst uglednih znanstvenikov in
raziskovalcev. V tretjem odstavku 19. člena ZRRD je
določeno, da se število članov sveta in naloge določijo
v aktu o ustanovitvi agencij, v četrtem odstavku 19. člena ZRRD pa je določeno, da se način oblikovanja in
podrobnejše naloge sveta določijo s statutom agencije
v skladu z aktom o ustanovitvi.
V skladu s 25. členom Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije) Znanstveni svet Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Znanstveni svet) sestavlja šest članov
tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved.
Člane in predsednika Znanstvenega sveta imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog sveta za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije.
Na podlagi 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
mora član Znanstvenega sveta izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti mora naziv znanstveni svetnik ali redni profesor,
– biti mora ugleden in uveljavljen raziskovalec,
– izkazovati mora nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju.
V skladu z drugim odstavkom 27. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije za člana Znanstvenega sveta ne
more biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda
ali članice univerze, direktor raziskovalne organizacije
in predsedniki znanstveno-raziskovalnih svetov.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se člane Znanstvenega sveta
imenuje za dobo petih let in brez možnosti ponovnega
imenovanja.
2. Za posameznega predlaganega kandidata oziroma kandidatko predlagatelj (pravna oseba ali posamezni

raziskovalec oziroma raziskovalka) predloži naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva;
stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen;
naziv organizacije, kjer je zaposlen/a in delo, ki ga
opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata oziroma kandidatke, da pristaja na kandidaturo in
kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi življenjepis kandidata
oziroma kandidatke ter najpomembnejše reference kandidata oziroma kandidatke za člana oziroma članico
Znanstvenega sveta in navesti področje znanstvene
vede, katere predstavnik je predlagani kandidat oziroma
kandidatka.
Predlog s podatki, navedenimi pod 2. točko, posredujte elektronsko z navedbo zadeve »predlog za
člana oziroma članico Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije« na
e-naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si. Dokumenti v elektronski vlogi morajo
biti ustrezno podpisani in poskenirani.
Rok za oddajo predlogov za javni poziv je do vključno 18. 5. 2020.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1898/20
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 81/19) in 4. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za
namen pokroviteljstva v Občini Velike Lašče (Uradni list
RS, št. 32/19) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Velike
Lašče v letu 2020
1. Predmet javnega poziva: sofinanciranje projektov, dejavnosti, dogodkov, izvedenih v letu 2020, katerih
pokrovitelj bo Občina Velike Lašče.
2. Okvirna vrednost: vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2020 je 10.000,00 evrov (proračunska postavka 04006).
3. Prijavitelji so lahko:
– fizične in pravne osebe, če projekt organizirajo na
območju občine,
– fizične in pravne osebe, če je njihov projekt, ki je
organiziran izven občine, pomemben za občino ali za
širšo skupnost.
Prijavitelji morajo dogodke ali projekte prijaviti
na predpisanem obrazcu.
4. Upravičeni stroški
Stroški povezani z izvedbo dogodka ali projekta, ki
je skladen z merili iz 2. člena Pravilnika. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso
upravičeni stroški.
Podlaga za uveljavljanje sofinanciranja je sklenjena
pogodba med občino in prijaviteljem ter poročilo o realizaciji s priloženimi računi.
5. Višina dodeljenih sredstev
Upravičencem se lahko dodelijo finančna sredstva
po naslednjih kriterijih ter ob sočasnem upoštevanju
meril iz 2. člena Pravilnika:
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višina
do 100,00 evrov

kriterij
za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti (prireditve, katere obiskovalci so v naprej
določena publika oziroma je število obiskovalcev do 50) ali projektov, ki ustrezajo merilom
iz 2. člena Pravilnika
do 300,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti (število obiskovalcev nad 50 in le-te še niso
tradicionalne ter za občino večjega pomena) ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena
Pravilnika
do 500,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino
večjega pomena, z medregijsko ali mednarodno udeležbo ter z velikim promocijskim učinkom
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
do 700,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in so za občino
večjega pomena, z medregijsko in mednarodno udeležbo, z velikim promocijskim učinkom
oziroma trajajo dalj časa
do 1.000,00 evrov sofinanciranje prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana z ustrezno utemeljitvijo
ali projektov, ki ustrezajo merilom iz 2. člena Pravilnika
6. Način in rok prijave
Prijavo je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu,
objavljenem na www.velike-lasce.si. Če vloga ob vložitvi
ni popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v roku 15 dni
dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Vlogo z zahtevanimi prilogami je treba oddati po
elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net
ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Javni poziv je odprt do porabe sredstev, skrajni rok
za oddajo prijav je petek, 8. 11. 2020.
7. Izid javnega poziva: vse popolne vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev
za namen pokroviteljstva. Upravičenci prejmejo sklep
o višini dodeljenih sredstev ter pogodbo o financiranju.
8. Informacije: dodatne informacije dobite vsak dan
v poslovnem času na tel. 01/78-10-370.
Občina Velike Lašče
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1893/20
Ime medija: ATV SIGNAL LITIJA.
Izdajatelj (pravna oseba): ATV BABNIK & CO d.n.o.
Litija, Pokopališka pot 8, 1270 Litija.
Lastniški in upravljalski delež: Boštjan Vidmar, Zg.
Prhovec 2a, 1411 Izlake – 50 %, Janez Vidmar, Obrezija 20, 1411 Izlake – 50 %.
Zastopnik: Boštjan Vidmar.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
Z 46/2019

Os-1726/20

Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, mat. št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad
Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico
Jedert Severino Struna, EMŠO 0501937506073, Kolberger Strasse 36, Mölln, Nemčija, zaradi zavarovanja
1.137,05 € s pp, sklenilo:
Dolžnici Jedert Severini Struna, Kolberger Strasse
36, 23879 Mölln, Nemčija, EMŠO: 0501937506073, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 9. 3. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
O 211/53

Os-1339/20

Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pok. Zofiji Birk, rojeni Vilhar, roj. 4. 5. 1886,
nazadnje stanujoči Majstrova ulica 15, Kamnik in umrli
21. 6. 1953, ki ji je bilo kot članici Meščanske korporacije
Kamnik vrnjeno nepremično premoženje.
Iz prvotnega zapuščinskega postopka, ki je tekel
po zapustnici pod opr. št. O 211/53 izhaja, da so njeni
zakoniti dediči brat Albin Vilhar, stanujoč v Beogradu, sestra Frančiška Kurzweil, rojena Vilhar, stanujoča v Stari
Fužini 99, Bohinj ter nečaka Edvard Vilhar in Ivan Vilhar,
oba stanujoča v Postojni. Sodišče razpolaga le s podatkom, da po pokojni Frančiški Kurzweil pride v poštev
kot dedinja Marija Melink, s podatki o morebitnih ostalih
dedičih pa sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva dediče zgoraj navedenih oseb
oziroma tudi morebitne druge osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dedovanja, da se v roku enega leta priglasijo
sodišču.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom dedovanja glede nepremičnin Meščanske
korporacije Kamnik na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 2. 2020

D 159/2019

Os-1623/20

Po pokojnem Damjanu Starcu, rojenem 11. 1. 1979,
nazadnje prebivajočem na naslovu Obala 95, Lucija in
umrlem dne 24. 4. 2019, ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, 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 določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se zapuščina 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 upnika prijavi
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za
začetek 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.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 9. 2019
D 41/2020

Os-1714/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojni Jožefi Gračner, rojeni 14. 3.
1878, nazadnje stanujoči Paridol 13, Dobje pri Planini,
umrli dne 15. 1. 1947.
Sodišču ni znano, ali je po zapustnici kaj dedičev, zato
s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od
objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 3. 2020
D 40/2020

Os-1719/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Gračnerju, rojenem 12. 10. 1873, nazadnje stanujočem Paridol 13,
Dobje pri Planini, umrlem dne 10. 11. 1952.
Sodišču ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev,
zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa
v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo sodišču.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 10. 3. 2020
D 160/1958

Os-1783/20

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojnem Robertu Logar, pokojnega Gašperja,
rojenega leta 1876, Ulica padlih borcev 5, Tolmin, ki je
umrl 6. 5. 1958.
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V njegovo zapuščino sodi tudi: skupni delež pri
nepremičninah, parc. št.: 1227/1, 1227/2, 1225/1, 457,
465, 454/2, 455, 456, 469/2, 1235/13, 1235/14, 1235/15,
1235/16, 1235/17, 1235/18, 1235/19, 1235/20, 1235/7,
1235/8, 1239/3, 1239/4, 1240/3, 1240/4, 475, 474/2,
474/1, 477/4, 477/3, 417, 269, 105, 194/1, 99/2, 486/2,
1237/5, 467/14, 467/16, 467/15, 1237/4, 467/11, 887/1,
865, 698, 1200, 1202, 1247, 1246, 556/2, 1249, 1244/1,
86/1, 86/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1243, 1286/1,
1286/2, vse k.o. 2248 Tolmin; skupni delež pri nepremičninah, parc. št.: 354/139, 354/138, 354/137, 354/133,
354/132, 354/131, 437/13, 488/6, 132/8, vse k.o. 2234
Zatolmin; skupni delež pri nepremičnini, parc. št. 194/2,
k.o. 2248 Tolmin; skupni delež do 5/100 pri nepremičnini, parc. št. 83/1, k.o. 2248 Tolmin.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri
čemer pa sodišče nima podatkov o teh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2020
D 153/1988

Os-1784/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja o dedovanju naknadno najdenega premoženja po
pokojnem Jožefu Školč, sin Jožefa, rojen 21. 12. 1912,
z zadnjim prebivališčem na naslovu Breginj 104, Breginj,
ki je umrl dne 26. 5. 1988.
V njegovo zapuščino sodijo tudi skupni delež pri
nepremičninah glede Agrarne skupnosti Breginj, in si-
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cer: s parc. št. 123/4, 172/0, 174/1, 175/2, 421/1, 421/2,
605/3, 606/0, 752/0, 753/1, 755/0, 759/3, 768/2, 772/1,
772/8, 772/9, 775/1, 818/2, 822/4, 847/5, 870/1, 870/3,
870/4, 870/5, 871/1, 871/2, 897/4, 897/10, 897/11,
897/12, 897/13, 902/0, 1643/0, 3125/0, 3126/1, 3126/7,
3143/0, 3144/1, 3144/3, 3145/0, 3148/0, 3149/0, 3160/2,
3181/0, 3290/0, 3335/0, 3336/1, 3379/0, 3545/0, 3546/0,
3547/0, 3548/0, 3619/0, 3624/2, 3674/0, 3940/1, 3940/2,
4006/0, 4008/0, 4055/3, 4056/2, 4067/2, 4106/1, 4243/0,
4252/2, 4252/3, 4252/4, 4252/5, 4252/6, 4254/1, 4254/2,
411/3, 411/2, 411/1, 748/3, 748/2, 748/1, 765/2, 765/1,
897/7, 897/1, 897/8, 897/2, 897/9, 897/3, 898/9, 898/1,
898/10, 898/5, 898/12, 898/11, 898/6, 898/13, 898/8,
3580/2, 3580/1, 3716/4, 3716/2, 898/7, 775/2, 3259/0,
3291/0, 3336/2, 3336/3, 3503/1, 3503/2, 3503/3, 3503/4,
3503/5, 3503/6, 3503/7, 3503/8, 3503/10, 3504/2,
3504/3, 3504/4, 3544/0, 3573/0, 3574/0, 4109/1,
4109/4, 4110/0, 4186/0, 4187/0, 4245/0, 4252/7, 4253/0,
4255/23, 4255/24, 4256/0, 3504/7, 3504/6, 3504/1,
3692/4, 3692/3, 3692/5, 3692/6, 3692/2, 4192/4, 4192/3,
4192/2, 4192/1, 4252/20, 4252/19, 4252/18, 4252/1,
4252/15, 4252/14, 4252/13, 4252/12, 4252/9, 4252/23,
4252/22, 4252/21, 4252/10, 4400/11, 4400/7, 4400/1,
4400/12, 4400/6 in 4400/5, vse k.o. 2214 Breginj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči dedičev drugega dednega reda, pri
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2020
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Preklici

Drugo preklicujejo
GORŠE
TRANSPORT
d.o.o.,
Pod
Trško goro 83A, Novo mesto, potrdilo za voznika,
št. 015029/RB48-2-2185/2019, izdano na ime Barać Nikola, veljavnost od 9. 4. 2019 do 5. 2. 2020. gnh-341689
GORŠE
TRANSPORT
d.o.o.,
Pod
Trško goro 83A, Novo mesto, potrdilo za voznika,
št. 011374/AD48-2-3399/2013, izdano na ime Vračar
Aleksandar, veljavnost od 6. 8. 2013 do 31. 10. 2017.
gng-341690
KIT-AK, d.o.o., Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500043255000,
izdal Cetis d.d., na ime Miroslav Lončarič. gnm-341688
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