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Javni razpisi

 Ob-2068/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, objavlja

spremembo
Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih 

in trajnostnih znakov za turistične nastanitve  
in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe 

zaradi epidemije Covid-19
V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okolj-

skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike (Uradni list RS, št. 21/20 z dne 
13. 3. 2020) se spremeni naziv javnega razpisa, ki se 
sedaj glasi:

»Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih 
in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in go-
stinske ponudnike ter prilagoditev zaradi epidemije 
COVID-2019.«

V javnem razpisu se v točki 3.1 »Namen in cilj jav-
nega razpisa« spremeni prvi in drugi odstavek, ki se 
sedaj glasita:

»Namen tega javnega razpisa je spodbuditi prav-
ne in fizične osebe, društva in druge sub jekte javnega 
in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in 
so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 
55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300, ter na področju go-
stinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, 
k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega manage-
menta in ekoloških ali trajnostnih standardov v turistič-
nih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih 
tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega 
okoljskega ali trajnostnega znaka; k prilagoditvi ponudbe 
zaradi epidemije COVID-19, s poudarkom na varnosti, 
zdravju in individualizirani turistični ponudbi domačim in 
tujim gostom.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okolj-
skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike ter prilagoditve turistične ponudbe 
zaradi epidemije COVID-19.«

V javnem razpisu se v točki 3.2 »Predmet javnega 
razpisa« spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

»Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pri-
dobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali traj-
nostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske 
ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konku-
renčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, 
ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki 
so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje 
EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni 
ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping 
Green in LEAF. Predmet javnega razpisa je tudi prilago-

ditev ponudbe zaradi epidemije COVID-19 na način, da 
se zagotovi varnost in zdravje gostov.«

V javnem razpisu se spremeni točka 10 »Upravičeni 
stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja« v toč-
ki b), ki se sedaj glasi:

»b) stroški informiranja in komuniciranja (promo-
cijske aktivnosti) turistične ali gostinske ponudbe po-
nudnika, potem, ko je pridobil okoljski/trajnostni znak 
in prilagodil ponudbo na način, da zagotovi varnost in 
zdravje gostov,«

V javnem razpisu se prvi stavek 12. točke »Roki 
in način prijave na javni razpis«, spremeni tako, da se 
sedaj glasi:

»Roka za oddajo vlog sta: 6. julij 2020 in 8. sep-
tember 2020.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 322-2/2020 Ob-2066/20

Sprememba
Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev  

in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper  
za leto 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7/20 z dne 
31. 1. 2020.

V javnem razpisu za sofinanciranje prireditev in pro-
mocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2020, 
se doda rok za predložitev prijav, zato se prva alinea 
drugega odstavka 9. točke javnega razpisa spremeni, 
tako, da se glasi:

»– prijave na vsebinski sklop A) in C):
– do vključno 2. marca 2020, za prireditve oziro-

ma promocijske aktivnosti, ki
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 

2. marca 2020,
– se bodo izvajale v obdobju od 3. marca do 

31. decembra 2020;
– do vključno 6. maja 2020, za prireditve oziro-

ma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. ju-
nija do 31. decembra 2020;

– do vključno 19. junija 2020, za prireditve oziro-
ma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. julija 
do 31. decembra 2020;

– do vključno 16. septembra 2020, za prireditve 
oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 
1. novembra do 31. decembra 2020.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Mestna občina Koper
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Št. 370-8/2020/3-02519718 Ob-2034/20

Javni razpis
za sofinanciranje »Priprava in izvedba aktivnosti 

Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020« v okviru 
projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 
IPC/SI/000007, financirano s sredstvi Sklada  

za podnebne spremembe
1. Poziv in financer: Ministrstvo za infrastruk-

turo (MZI), Langusova ulica 4, 1000 Ljub ljana, kot 
partner v projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 
CARE4CLIMATE poziva potencialne vlagatelje, da 
v predpisanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev 
za pripravo in izvedbo aktivnosti Evropskega tedna mo-
bilnosti v letu 2020. Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za 
okolje in pros tor (MOP) iz Sklada za podnebne spre-
membe. MZI v razpisu sodeluje kot posredniški organ 
in skrbi za celotno vsebinsko izvedbo razpisa.

2. Pravna in programska podlaga za izvedbo jav-
nega razpisa

Sofinanciranje bo izvedeno na podlagi:
– Sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev 

Evropske komisije projekt št. LIFE17 IPC/SI/000007 – 
LIFE IP CARE4CLIMATE, ki sta podpisala MOP in EK 
– Izvršna agencija za mala in srednja podjetja (EASME) 
dne 20. 12. 2018,

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 
(Urad ni list RS, št. 75/19),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20 – ZDLGPE) in Pravilnika o postopkih za izvrše-
vanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 (Uradni 
list RS, št. 14/20),

– Uredbe št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta EU z dne 11. 12. 2013 o vzpostavitvi programa za 
okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 614/2007 (ULL 347/185 z dne 20. 12. 2013),

– Pogodbe o sodelovanju pri izvedbi projekta št. 
LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP CARE4CLIMATE, skle-
njene med MOP in MZI z dne 13. 11. 2019.

3. Izhodišče: Evropski teden mobilnosti (ETM) je 
kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije 
vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je 
spodbuditi občine k izvajanju ukrepov in promociji traj-
nostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju 
osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju 
zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji 
kvaliteti bivanja na splošno. Zadnji dan, 22. september, 
je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Neka-
tera sodelujoča mesta na ta dan zaprejo del središč za 
motorni promet. Občine svojim prebivalcem in obisko-
valcem omogočijo doživetje mesta brez avtomobila, or-
ganizirajo različne izobraževalne, kulturne in zabavne 
dogodke ter v dogajanje vključijo čim več lokalnih in-
teresnih skupin in širše javnosti, med drugim podjetja, 
šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro 
dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih 
dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, 
da je mogoče to z novo in trajnostno ureditvijo prometa 
razširiti na vse leto in v dobro vseh. ETM predstavlja 
priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na 
področju trajnostne mobilnosti tekom leta ter še dodatno 

promovirati ukrepe trajnostne mobilnosti in ozaveščati 
javnost.

4. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je oza-
veščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse 
leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši 
vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno 
spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu 
razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, 
kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, 
parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno 
stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je 
poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom 
nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja 
o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno 
razširiti. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 
2020 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, kot 
izhajajo iz Kataloga aktivnosti, ki je del tega razpisa, 
s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program 
in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine. Iz 
treh že preizkušenih aktivnosti, ki se v nekaterih občinah 
že izvajajo, ter petih novih, ki so jih predlagali partnerji 
s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP 
CARE4CLIMATE, podpiramo občinske programe izved-
be ETM z zahtevnejšimi aktivnostmi, kjer je za učinko-
vito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je 
doseg aktivnosti ambicioznejši.

5. Predmet: predmet javnega razpisa je sofinanci-
ranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo ak-
tivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega 
tedna mobilnosti v letu 2020 (v nadaljevanju ETM 2020). 
Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih osmih 
vrst aktivnosti: A – Vključevanje lokalnega gospodarstva 
v promocijske aktivnosti ETM, B – Delavnice o trajnostni 
mobilnosti za starejše »Ostanimo mobilni«, C – Pešbus, 
D – Organizacija dogodkov z uporabo javnega prevoza, 
E – Peš kažipoti, F – Šolska ulica, G – PARK (irni) dan, 
H – Otroci in javni prostor. Podrobneje so aktivnosti 
opisane (minimalne zahteve, obseg aktivnosti, višina 
sofinanciranja posameznih aktivnosti) v »Katalogu aktiv-
nosti«, ki je del razpisne dokumentacije (POGLAVJE 2). 
Predmet sofinanciranja je lahko tudi izvedba posamezne 
dejavnosti med letom (npr. peš kažipot v okviru aktivnos-
ti E) ter njena predstavitev širši javnosti v tednu med 
16. 9.–22. 9. 2020. Občina lahko od podpisa pogodbe 
o sofinanciranju do ETM 2020 že izvede del aktivno-
sti ali prične z izvedbo pred uradnim začetkom ETM 
2020, vendar mora skladno z minimalnimi zahtevami 
le-te izvesti tudi v tednu od 16. 9.–22. 9. 2020. Predmet 
sofinanciranja so le upravičeni stroški, ki nastanejo od 
datuma objave javnega razpisa do 31. 10. 2020.

6. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za oce-
njevanje vlog

6.1. Prejemniki sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne ob-

čine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2020, 
kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju. Vloge 
drugih sub jektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih oseb, 
bodo zavržene in ne bodo obravnavane. Podpisna li-
stina o sodelovanju na ETM 2020 se nahaja na spletni 
strani http://sptm.si/gradiva-za-koordinatorje/. Podpisne 
listine se hranijo pri nacionalni koordinatorki za ETM, 
v prostorih MZI. V kolikor je bila podpisna listina odda-
na pred oddajo vloge, se kopija obvezno priloži k vlogi.

6.2. Namenska poraba, višina in delež upravičenih 
sredstev po javnem razpisu

Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za 
sofinanciranje aktivnosti, ki so določene v poglavju 2. 
»Katalog aktivnosti«. V navedenem poglavju so določeni 
tudi maksimalni zneski sofinanciranja, delež sofinanci-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 78 / 29. 5. 2020 / Stran 1111 

ranja pa je določen v podpoglavju 9. Dodelitev sredstev. 
Sofinancirani bodo le upravičeni stroški, ki bodo v skladu 
s predvideno finančno konstrukcijo, ki je del obrazca za 
prijavo na razpis. V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti 
so upravičeni naslednji stroški: neposredni materialni 
stroški, vezani na izvedbo aktivnosti; stroški informira-
nja in oglaševanja v medijih; stroški storitev zunanjih 
izvajalcev. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov, 
seznam stroškov, ki niso predmet sofinanciranja in po-
goji za predložitev dokazil o nastalih stroških so nave-
deni v razpisni dokumentaciji v poglavju 3.3. Aktivnosti 
ne smejo biti sofinancirane iz drugih virov državnega, 
lokalnega in EU proračuna (dvojno financiranje).

6.3. Rok za porabo sredstev
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov, na stra-

ni upravičenca, je od datuma objave javnega razpisa 
do 31. 10. 2020. Sofinancirajo se upravičeni stroški in 
izdatki na podlagi potrjenega končnega poročila o izve-
denih aktivnostih s prilogami ter dokazilih o nastanku 
stroškov. Upravičenec mora k predlogu zahtevka za 
izplačilo obvezno priložiti tudi potrdila o plačilu nastalih 
stroškov. Upravičenec odda samo en predlog zahtevka 
za izplačilo za vse nastale stroške skupaj. Predlog zah-
tevka za izplačilo se po elektronski pošti odda skrbniku 
pogodbe na MZI, ki ga bo pregledal ter upravičencu iz-
dal pisno potrdilo o ustreznosti zahtevka. Upravičenec 
po prejemu pisnega potrdila MZI o ustreznosti zahtevka 
za izplačilo, na MOP posreduje e-račun, h kateremu 
obvezno priloži pisno potrdilo skrbnika pogodbe iz MZI 
o ustreznosti zahtevka za izplačilo. Rok za oddajo zah-
tevka za izplačilo na MZI je od dneva sklenitve pogodbe 
o sofinanciranju do datuma zaključka aktivnosti oziroma 
najkasneje do 16. 11. 2020. Rok za oddajo e-računa 
financerju – MOP, je 8 dni po prejemu potrdila o ustre-
znosti zahtevka za izplačilo.

6.4. Izločitveni pogoj
Vloga, ki ni v skladu s 4., 5., 6., in 8. točko iz poglav-

ja 1 »Javni razpis«, se vrne vlagatelju in se ne ocenjuje 
po merilih za ocenjevanje vlog.

6.5. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog in sofinanciranje aktiv-

nosti so: (1) prispevek aktivnosti k večji ozaveščenosti 
javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti; (2) kakovost 
načrta aktivnosti in (3) finančni načrt in stroškovna učin-
kovitost aktivnosti. Vrednotenje formalno popolnih vlog 
in določitev višine sredstev sofinanciranja bo opravlje-
no na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Podrobnejša 
razčlenitev meril je v razpisni dokumentaciji v podpo-
glavju 3.2. Komisija bo obravnavala in ocenila samo 
popolne vloge in jih točkovala v skladu z merili, nave-
denimi v razpisu. Vloge, ki v postopku točkovanja ne 
bodo dosegle pri merilu za ocenjevanje vlog »kakovost 
načrta aktivnosti« vsaj 7 točk in pri merilu »finančni načrt 
in stroškovna učinkovitost aktivnosti«, vsaj 10 točk, ne 
bodo upravičene do sofinanciranja.

7. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sred-
stva za vse razpisane vsebine: 200.000,00 EUR. Sred-
stva za izplačilo so zagotovljena v državnem prora-
čunu na projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 
CARE4CLIMATE, NRP št. 2550-19-0039, na proračun-
ski postavki 559 – Sklad za podnebne spremembe.

8. Roki
8.1. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vloge na javni razpis je do 12. 6. 

2020 do 9. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora biti 
oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langu-
sova ulica 4, 1535 Ljub ljana, oziroma osebno v glavno 
pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. 
in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot 

skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa 
mora biti označen z vidno navedbo javnega razpisa, na 
katerega se vloga nanaša, kot to določa obrazec št. 6 
(naziv in naslov vlagatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne 
odpiraj – vloga«).

8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 15. 6. 2020 ob 

11. uri na naslovu: Ministrstvo za infrastrukturo, Langu-
sova ulica 4, 1000 Ljub ljana. Vloge se bodo odpirale po 
vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

8.3. Rok za obvestilo o izbiri
MZI bo vlagateljem vlog posredoval sklep o izbiri 

oziroma obvestilo o ne izbiri najkasneje v 60 dneh od 
odpiranja vlog.

8.4. Rok za izvedbo aktivnosti
Aktivnosti morajo biti v celoti izvedene do vključno 

31. 10. 2020.
8.5. Rok za oddajo končnega poročila in e-računa 

za izplačilo sredstev
Skrajni rok za oddajo končnega poročila aktivnosti 

in predloga zahtevka za izplačilo z vsemi dokazili o iz-
vedbi je 16. 11. 2020. Končno poročilo in predlog zah-
tevka za izplačilo se po elektronski pošti odda skrbniku 
pogodbe na MZI, ki izda pisno potrdilo o ustreznosti. Po 
prejetju pisnega potrdila upravičenec lahko izda e-račun 
na MOP h kateremu priloži pisno potrdilo. Rok za oddajo 
e-računa na MOP je najkasneje 8 dni po prejemu potr-
dila o ustreznosti.

9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sred-
stev, ki ga prejme posamezni prejemnik): izpolnjevanje 
pogojev in vrednotenje vlog bo ugotavljala komisija, ki 
vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje mini-
ster, pristojen za infrastrukturo. Prijavitelji lahko zapro-
sijo za sofinanciranje do 100 % upravičenih stroškov 
aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje 
posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev, po-
danih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofi-
nanciranja, ki jo lahko občina prejme, je 6.000,00 EUR. 
V primeru, da občina zaprosi za višji znesek sofinanci-
ranja, bo MZI znižal višino sofinanciranja na maksimalni 
znesek 6.000,00 EUR. Občina se zaveže, da preostale 
stroške krije sama. Strokovna komisija bo na osnovi re-
zultatov ocenjevanja oblikovala Predlog liste aktivnosti 
za sofinanciranje. Prejete vloge bodo razvrščene glede 
na število prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja 
upravičene aktivnosti v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako 
število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na Predlog liste 
aktivnosti za sofinanciranje presežena skupna razpolo-
žljiva sredstva, se kot najugodnejše izberejo vloge, ki so 
dosegle višje število točk iz merila »Prispevek aktivnosti 
k večji ozaveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mo-
bilnosti«, nato iz merila »Kakovost načrta aktivnosti« in 
nazadnje »Finančni načrt in stroškovna učinkovitost«. 
V primeru, da za financiranje vloge, ki pride kot zadnja 
v poštev za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za so-
financiranje v celotnem zaprošenem znesku, si MZI in 
MOP pridržujeta pravico, da se vlogo sofinancira v niž-
jem znesku. V kolikor ta prijavitelj ne sprejme predloga 
za delno sofinanciranje oziroma ne zagotovi manjkajo-
čega zneska sofinanciranja iz drugih virov, se sofinan-
ciranje v nižjem znesku ponudi prijavitelju vloge z na-
slednjim najvišjim številom točk. Postopek se ponavlja, 
dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme vloge 
oziroma se ustavi, v kolikor noben od uvrščenih prijavi-
teljev ne sprejme predloga.

10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in pod-
pis pogodbe: prispele vloge bodo obravnavane v skladu 
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z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16). Vloge bodo odprte, 
pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogo-
jev in uporabo meril za ocenjevanje. Strokovna komisija 
bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi 
meril, ki so podrobneje specificirana v točki 6.5 javnega 
razpisa in točki 3.2. razpisne dokumentacije. V primeru, 
da je vloga nepopolna (oziroma ne vsebuje vseh zahteva-
nih sestavin vloge), bo posredniški organ (MZI) vlagatelja 
pozval k dopolnitvi vloge. V primeru, da vlagatelj v danem 
roku ne bo dopolnil vloge, se vloga vrne vlagatelju. Vlo-
ge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopolnitvijo, ki 
spreminja dokumentacijo o predlaganih aktivnostih in vpli-
va na ocenjevanje vloge po razpisanih merilih. O dodelitvi 
sredstev odloči MZI s sklepom, v roku 60 dni od dneva 
odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od pre-
jema sklepa o izbiri oziroma obvestila o ne izbiri na MZI 
vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti 
razloge za vložitev pritožbe, med katerimi ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi od-
loča MZI s sklepom v roku 15 dni od prejema pritožbe. 
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinancira-
nje, mora pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu 
pogodbe. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh 
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje 
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.

11. Informacije: razpisna dokumentacija je ves 
čas trajanja javnega razpisa na voljo na spletnem na-
slovu www.gov.si v rubriki Javni razpisi (https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infra-
strukturo/javne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). 
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi 
z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega 
razpisa na spletno pošto mzi-mobilen.si@gov.si. Skraj-
ni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom 
je najkasneje 3. 6. 2020. Ministrstvo bo odgovore na 

zastav ljena vprašanja podalo najkasneje 5. 6. 2020. 
Vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in od-
govori nanje bodo objavljeni na spletni strani ministrstva 
pod objavo javnega razpisa https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/jav-
ne-objave-ministrstva-za-infrastrukturo/). Identifikacijski 
podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne 
bodo zavedeni. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo 
kot dopolnitev razpisne dokumentacije. Ministrstvo na 
vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, 
ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 330-7/2020 Ob-2073/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 

v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 
84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba);

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);

– Uredbe Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetij-
skem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetij-
skem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja

javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo 
škode zaradi požara ali strele na kmetijskem 

gospodarstvu v letu 2020

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi 
požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih 
gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 15.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za 
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa: Odprti
Začetek vlaganja vlog in 
javnega razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave GOV.SI. 

Cilj ukrepa: Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92: 
ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si

2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet podpore javnega razpisa je v skladu 

s prvim odstavkom 6. člena Uredbe – finančna pomoč 
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kme-

tijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega 
dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

2.2. Za nepredvidljivi škodni dogodek se v skladu 
z drugim odstavkom 6. člena Uredbe šteje škoda na 
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kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če 
povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, 
ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

3. Vlagatelj in upravičenec
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva 

v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospo-
darstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega 
razpisa.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
pošlje samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zah-
tevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.

4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.4. Vlagatelj mora v skladu s 7. členom Uredbe za 
pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske 
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledar-
skem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem 
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se 
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organi-
zirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega 
gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojnin-
sko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za 
vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 
064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdrav-
stveno zavarovanje;

– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo orga-
nizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik po-
sameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske 
dejavnosti;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob na-
stanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara 
ali strele;

– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob 
nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetij-
skih pro izvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena 
Uredbe 1408/2013/EU;

– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogod-
ka, ki jo izdela zavarovalnica, in

– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vla-
gatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz 
tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.

5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 

se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo upravičen-
cu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za 
izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in 
višina ocenjene škode iz osme alineje točke 4.4. prej-
šnjega poglavja.

5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 
znaša finančna pomoč:

– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene 
škode;

– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov 
ocenjene škode;

– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov 
ocenjene škode;

– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov 
ocenjene škode;

– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov 
ocenjene škode;

– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov 
ocenjene škode;

– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov 
ocenjene škode.

5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih 
o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU.

5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakaže-
jo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona 
o kmetijstvu.

5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe 
se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim 
javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.

6. Omejitve sredstev
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 

lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz 
enega ukrepa po Uredbi.

6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz tega 
javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali sredstva Evropske unije.

6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega jav-
nega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetij-
skega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Slovenije.

6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega 
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev.

6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 
višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upo-
števajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme 
presegati dejanske škode. Kot ocena dejanske škode 
se upošteva uradna cenitev zavarovalnice (priloga 6. 
razpisne dokumentacije).

6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Evropske unije.

6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presega-
ti 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, druge-
ga odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena 
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno 
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi 
presežena omejitev iz te točke.

6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
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št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju 
kmetijske pro izvodnje, lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodar-
stvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, 
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne preje-
ma pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, 
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske pro izvodnje, 
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektor-
ju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene 
v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 
2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva 
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z lo-
čitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna 
pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne prejema pomoči 
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti viši-
no že dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za 
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis 
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomo-
či, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na 
ministrstvu, pristojnem za finance.

7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Ured-
be mora Agencija za upravičence, ki so enotno pod-
jetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de 
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne 
presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki 
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) 
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de mi-
nimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu 
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne doku-

mentacije in je objavljen na spletni strani ministrstva in 
Agencije.

8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, 
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila 
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam 
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.

8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena 
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za 
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetij-
skem gospodarstvu v letu 2020«.

8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, 1000 Ljub ljana, ali vložijo na vložišču 
Agencije v času uradnih ur vložišča.

9.2. Rok za oddajo vlog začne teči se peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na Osred-
njem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno po-
šiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene po-
šiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje 
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, 
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka 
oddana na pošti.

9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agen-
cije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke 
v glavni pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.

9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu 
s 13. in 14. členom Uredbe)

10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-

teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
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10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja, in se vloga zavrne.

10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa 
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odloč-
bi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de 
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.

11. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za 
posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 330-8/2020 Ob-2074/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi:

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 
84/15, 3/17, 4/17 – popr. in 30/19; v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba);

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);

– Uredbe Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetij-
skem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetij-
skem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja

javni razpis
za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti 

ali nezmožnosti za delo v letu 2020

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali 
nezmožnost za delo v letu 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna 
pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki 
so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana 
kmetije.

Razpisana sredstva: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 
do 100.000 eurov. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor 
za prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa: Odprti
Začetek vlaganja vlog 
in zaključek javnega 
razpisa:

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu 
Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Cilj ukrepa: Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: Agencija), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, tel. 01/580-77-92: 
ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 
14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si

2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet podpore tega javnega razpisa je v skla-

du s prvim odstavkom 9. člena Uredbe finančna pomoč 
za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetij-
skih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi 
škod nega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

2.2. Za škodni dogodek iz prejšnje točke se v skladu 
z drugim odstavkom 9. člena Uredbe šteje:

– smrt,
– l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana 

kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ali

– večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo 
nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s pred-
pisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno za-
varovanje.

3. Vlagatelj in upravičenec
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva 

v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga 
vlogo v skladu s tem javnim razpisom.

3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospo-
darstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega 
razpisa.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis 
vloži samo eno vlogo.

4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zah-
tevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, 
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so 
v njej navedeni.
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4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

4.4. Vlagatelj mora v skladu z 10. členom Uredbe 
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske 
politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledar-
skem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem 
koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se 
upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;

– škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kme-
tije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in 
invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske 
dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanja upraviče-
ne šifre 007, 051, 052, 064, 065, določene s predpiso-
ma, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospo-
darstva se šteje član kmetije po Zakonu o kmetijstvu. 
V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz na-
slova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na 
datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. 
V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti 
oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot 
kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdob-
je, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega 
javnega razpisa;

– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred 
oddajo vloge na ta javni razpis. Dan škodnega dogodka 
je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti 
datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, 
v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje zača-
sne nezmožnosti za delo, ki je razviden iz izreka odločbe 
o začasni nezmožnosti za delo;

– dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel 
škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za 
delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki 
določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek 
iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine. V koliko oškodo-
vanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (oškodovancu 
ni bila izdana odločba o dohodnini) se upošteva potrdilo 
o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slo-
venije.

5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 

se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. 
Osnova za izplačilo je razdelilnik iz točke 5.2. tega po-
glavja in višina nepovratnih sredstev na uro iz točke 5.3. 
tega poglavja.

5.2. V skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 
znaša višina nepovratnih sredstev za primer smrti ali 
ugotovljene kategorije invalidnosti:

– 3.000 eurov: smrt;
– 3.000 eurov: l. kategorija invalidnosti;
– 2.200 eurov: ll. kategorija invalidnosti.
5.3. V skladu s tretjim odstavkom 11. člena Ured-

be znaša v primeru ugotovljene nezmožnosti za delo 
višina nepovratnih sredstev 0,40 eura na uro, za število 
priznanih ur nezmožnosti za delo in obdobje, določenih 
v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela 
in odločbah o ugotovitvi začasne nezmožnosti za delo.

5.4. V skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 
se nepovratna sredstva lahko dodelijo le za neprekinje-
no obdobje ugotovljene nezmožnosti za delo, ki mora 
trajati od najmanj šest do najdlje dvanajst mesecev 
(šteto od nastanka škodnega dogodka), pri čemer mora 
število priznanih ur nezmožnosti za delo v tem obdobju 
znašati najmanj 1.460 ur. V primeru priznane začasne 

nezmožnosti za delo se prizna največ osem ur dnevne 
nezmožnosti za delo.

5.5. V skladu s šestim odstavkom 11. člena Uredbe 
se v število priznanih ur nezmožnosti za delo iz točke 
5.3. tega poglavja vštevajo vsi dnevi priznanega ob-
dobja.

5.6. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu 
z Uredbo 1408/2013/EU.

5.7. Dodeljena sredstva se upravičencem nakaže-
jo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona 
o kmetijstvu.

5.8. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe 
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kme-
tijstvu.

6. Omejitev sredstev
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 

lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz 
enega ukrepa po Uredbi.

6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev iz na-
slova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva 
Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega jav-
nega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetij-
skega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na 
ozemlju Republike Slovenije.

6.4. V skladu s petim odstavkom 11. člena Uredbe 
lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega 
javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe 
o pravici do sredstev.

6.5. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Evropske unije.

6.6. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki 
se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega od-
stavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presega-
ti 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih 
let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, druge-
ga odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena 
Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno 
pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi 
presežena omejitev iz te točke.

6.7. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.8. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju 
kmetijske pro izvodnje, lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodar-
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stvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, 
če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da 
primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne preje-
ma pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.

6.9. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, 
če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de mi-
nimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske 
pro izvodnje, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje 
meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 
z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 
z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stro-
škov zagotovljeno, da primarna pro izvodnja kmetijskih 
pro izvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene 
v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti viši-
no že dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za 
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis 
v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomo-
či, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na 
ministrstvu, pristojnem za finance.

7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Ured-
be mora Agencija za upravičence, ki so enotno pod-
jetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de 
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne 
presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki 
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) 
do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de mi-
nimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu 
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

8. Vloga
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne doku-
mentacije in je objavljen na Osrednjem spletnem mestu 
državne uprave GOV.SI in Agencije.

8.2. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, 
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila 
vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam 
vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja.

8.3. Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označena 
s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja, na način: »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob 
smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020«.

8.4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljub ljana, ali vložijo na 
vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

9.3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu se pri vlogi, ki je poslana s priporočeno po-
šiljko, za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene po-
šiljke na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje 
pošiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, 
da je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka 
oddana na pošti.

9.4. Kadar vlagatelj vlogo vloži na vložišču Agen-
cije, se v skladu z drugim odstavkom 50. člena Zakona 
o kmetijstvu za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke 
v glavni pisarni Agencije.

9.5. Vloga, ki ni poslana pisno s priporočeno pošilj-
ko ali ni vložena na vložišču Agencije, se zavrže.

9.6. Vloga, oddana pred rokom za oddajo vlog, se 
zavrže.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu 
s 13. in 14. členom Uredbe)

10.1. Odpiranje vlog ni javno.
10.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-

teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.

10.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 
žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

10.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja, in se vloga zavrne.
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10.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih 
dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih 
vlog.

10.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa 
odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odloč-
bi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de 
minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.

11. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za 
posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 332-3/2020/9 Ob-2075/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem be-
sedilu: ministrstvo), objavlja na podlagi drugega od-
stavka 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18)

javni razpis
za sofinanciranje nakupa tehnične opreme 

posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane
1) Ime oziroma naziv in sedež neposrednega upo-

rabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub-
ljana.

2) Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
drugi odstavek 89.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme) in 
12. poglavje 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; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik).

3) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 

sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom 
pri razdeljevanju donirane hrane.

Sofinancira se lahko nakup:
– termometrov za ugotavljanje temperaturnega re-

žima hrane, ki se sami umerjajo,
– gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
– termo boksov za shranjevanje hrane med tran-

sportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
– hladilnih torb za transport,
– vozičkov za prevoz materiala,
– delovnih miz,
– pomivalnih korit,
– košar (zložljive),
– strojev za čiščenje košar,
– pomivalnih strojev,
– omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane,
– pribora za prijemanje hrane oziroma živil.
4) Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tisti-
mi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, 
ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z za-
konom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske 

organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske 
organizacije ter javni zavodi s področja socialnih in 
varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano, ki 
imajo sedež v Republiki Sloveniji in so vpisani kot nosil-
ci živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena 
ZKme-1.

Vloga mora vsebovati naslednja dokazila in doku-
mente:

– izjavo vlagatelja o seznanjenosti z vsebino jav-
nega razpisa in razpisne dokumentacije, o popolnosti 
in verodostojnosti podatkov, o seznanitvi z obvezo ter 
hranjenjem celotne dokumentacije;

– izjavo o vpisu vlagatelja kot nosilca živilske de-
javnosti v Register obratov v skladu s 152.a členom 
ZKme-1;

– podroben, vsebinsko in časovno razčlenjen opis 
programa doniranja hrane z navedbo statistične regije 
delovanja (največ 2 strani);

– odločbo, da ima status humanitarne organizacije 
v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, 
invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja 
invalidske organizacije, ali javnega zavoda s področja 
socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano 
hrano;

– izjavo o številu upravičencev za prejem donirane 
hrane kot mesečno povprečje za leto 2019;

– predračune vključno z DDV, za tehnično opremo, 
ki se morajo glasiti na vlagatelja;

– dokumente, ki so določeni v razpisni dokumen-
taciji.

Merila za dodelitev sredstev:
– delež lastnega sofinanciranja,
– število upravičencev za prejem donirane hrane,
– stopnja brezposelnosti v statistični regiji delovanja 

posrednika pri razdeljevanju donirane hrane, na podlagi 
statističnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, za 
zadnji objavljen podatek o povprečni stopnji registrirane 
brezposelnosti po statističnih regijah, na dan objave 
tega javnega razpisa,

– kakovost programa doniranja hrane.
Vlagatelji vlog bodo ocenjeni v skladu z merili za 

dodelitev sredstev iz prejšnjega odstavka, navedbo vr-
ste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo 
pogoje, izberejo prejemniki sredstev, načinom njihove 
uporabe in pomenom posameznih meril ter pogoji iz raz-
pisne dokumentacije. Sofinancirani bodo glede na dose-
ženo število točk. V primeru istega števila točk ima pred-
nost vlagatelj, ki je vlogo vložil prvi oziroma prej.

5) Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Skupna višina sredstev namenjena za sofinancira-
nje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdelje-
vanju donirane hrane znaša do 50.000 eurov.

Sredstva so zagotovljena v proračunskem letu 2020 
na PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti sloven-
ske hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja 
doniranja hrane posrednikom 2020-2023.

Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme zna-
ša največ do 99 % skupne vrednosti izvedenega nakupa 
tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa.

Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravi-
čencev donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 
2019. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme 
znaša za posrednika z:

– do vključno 50 upravičencev: 4.000 evrov,
– od 51 upravičencev dalje: 8.000 evrov.
Število upravičencev donirane hrane posredniki do-

kazujejo z izjavo o številu prejemnikov donirane hrane.
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V kolikor bi bila z rebalansom proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2020, nujno odločitvijo Vlade 
Republike Slovenije o zmanjšanju proračunskih sred-
stev ali drugim predpisom, spremenjena sredstva na 
PP 200024/K4310 – Podpora prepoznavnosti slovenske 
hrane/Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam NRP 2330-20-0005 – Spodbujanja donira-
nja hrane posrednikom 2020-2023, se k pogodbi sklene 
aneks, glede na razpoložljivo višino sredstev, upošteva-
je prioritete ministrstva.

6) Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: rok za nakup opreme s strani vlagatelja, 
ki se sofinancira, je najpozneje do 1. septembra 2020.

7) Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev: rok za vložitev vlog iz tega javnega 
razpisa je 18. junij 2020.

8) Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: od-
piranje vlog bo 19. junija 2020 ob 9. uri, v sobi 211 Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 22 v Ljub ljani.

9) Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo s sklepom ministrice za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano oziroma osebe, ki jo je ministrica 
pooblastila za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, 
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh 
od odpiranja vlog. Prejemnik sredstev bo hkrati s skle-
pom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v osmih dneh od prejema sklepa ne odzove na poziv, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu vlagatelju, ki ima na 
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.

V skladu z 231. členom Pravilnika lahko vlagatelj 
vloži na ministrstvo pritožbo v roku 8 dni od prejema 
sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo mora o pritožbi 
odločiti v roku 15 dni s sklepom. Zoper sklep ni dopu-
stna pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo v upravnem 
sporu pri Upravnem sodišču Republike Slovenije. Tožba 
v upravnem sporu ne zadrži izvršitve sklepa o (ne)izbo-
ru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpi-
sa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi vlagatelji.

V postopkih, ki bodo tekli na podlagi tega javnega 
razpisa, gre za nujne zadeve v skladu s tretjim od-
stavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi 
s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami 
za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20), zato 
tečejo neovirano ne glede na razglašeno epidemijo vi-
rusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19).

10) Razpisna dokumentacija in kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem li-
stu Republike Slovenije na spletni strani ministrstva: 
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika 
je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka 
do četrtka od 9.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 
14. ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.

11) Drugi podatki
Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom 

in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Mini-

strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljub ljana, do vključno 18. junija 2020 
do 14. ure, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! 

Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične 
opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«. 
Na prednji strani ovojnice mora biti zapisana še številka 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, na hrbtni 
strani pa mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2058/20
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 29. majem 

2020 odpira dva javna razpisa:
– Javni programski razpis za izbor kulturnih 

programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti na območju Občine Kobarid, ki jih bo v letu 
2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (razpis Kobarid-PrR-2020),

– Javni programski razpis za izbor kulturnih 
programov na področju ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti na območju Občine Bovec, ki jih bo v letu 
2020 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti (razpis Bovec-PrR-2020).

Zbiranje vlog bo potekalo do 29. 6. 2020. Besedili 
razpisov, prijavni obrazci in merila bodo objavljeni z dnem 
odprtja razpisov na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 430-0046/2020-4 Ob-2045/20
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 

9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – 
ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 
14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 
95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 
– ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – 
ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 
– ZIUZEOP-A), 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13, 81/16), Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 
(Uradni list, RS št. 10/20) in 31. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15, 69/17), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene 

dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 
2020 na področju kmetijstva in s kmetijstvom 

povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društve-

ne dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 

sredstev znaša 1.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja 

kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki 
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 

urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 

povezanimi dejavnostmi;
– realno izvedljiv program dela za leto 2020;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 

in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni doku-
mentaciji.
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Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, 26/11, 43/11).

V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in 

pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim 

uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Me-

stne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organi-

zacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, povezani 

z delovanjem društva oziroma zveze. V okviru ukrepa se 
podpirajo dejavnosti društva, ki so neprofitnega značaja.

VII. Višina sofinanciranja: do 50 % izkazanih in 
priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do do-
govorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, 
zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od 
vključno 1. 1. 2020. Dodeljena sredstva se morajo po-
rabiti v letu 2020.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obraz-

ca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega 
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobo-
ta, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo 
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodar-
ske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna 
oseba je Silvija Kouter.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 16. 6. 2020 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v spre-
jemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni 
strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na 
sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga«, 
s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kme-
tijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 16. 6. 2020 ob 

12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog 

opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija 
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upra-
vičenosti do dodelitve sredstev odloči direktorica mestne 
uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni 
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če 
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. 
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na 
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora pre-

jemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva 
uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, 
in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sred-

stev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 41010-8/2020 Ob-2056/20
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju sklad-

nega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12, 46/16; v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. čle-
na Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni 
list RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17; v nadaljevanju: Pravilnik 
o RRA), Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad-
ni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) in Statuta Občine Cerknica (Uradni 
list RS, št. 2/17) in sklepa Sveta Primorsko-notranjske 
regije, št. 2/91-2020 z dne 10. 4. 2020, objavlja Občina 
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije  

v Primorsko-notranjski regiji za programsko 
obdobje 2021–2027

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerk-
nica.

2. Podlaga za izvedbo javnega razpisa: ZSRR-2 
v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno ra-
zvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
izbere svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa 
vodi občina, iz katere je predsednik sveta regije, razen 
če svet regije ne določi drugače. Svet Primorsko-no-
tranjske regije sestavlja 6 županov razvojne regije Pri-
morsko-notranjska, trenutno pa mu predseduje župan 
Občine Cerknica. Svet Primorsko-notranjske regije je 
na svoji 91. (dopisni) seji, dne 10. 4. 2020 sprejel sklep 
o začetku postopka javnega razpisa, s katerim je določil, 
da postopek javnega razpisa izvede Občina Cerknica in 
imenoval strokovno komisijo.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne ra-

zvojne agencije v Primorsko-notranjski razvojni regiji 
za opravljanje splošnih razvojnih nalog iz 18. člena 
ZSRR-2, v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:

– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje 
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov 
v regiji,

– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri 

izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in 
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta 
regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev,

– obveščanje, splošno svetovanje, popis projekt-
nih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji 
pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih 
projektov,
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– prenos znanja in dobrih praks regionalnega ra-
zvoja ter

– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz pr-
vega odstavka 19. člena ZZSR-2, kadar jih izvaja sklad

in v skladu z 19. členom ZSRR-2, drugih razvojnih na-
log države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem 
interesu:

– izvajanje regijske finančne sheme
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij
– dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin 

v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
sofinancirana iz evropskih skladov

– spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulturne 
inovativnosti

– promocija regije in spodbujanje investicij v regiji
– izvajanje regijskih programov internacionalizacije 

gospodarstva
– prostorsko planiranje na regionalni ravni in
– druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projek-

ti po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa 
delovanje področja ministrstev in ob soglasju ministrstva.

Regionalna razvojna agencija, ki bo na podlagi 
izvedenega javnega razpisa s sklepom Sveta Primor-
sko-notranjske regije določena za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem 
obdobju 2021–2027, bo v tem programskem obdobju 
izvajala tudi druge razvojne naloge, ki se opravljajo 
v javnem interesu in predstavljajo večji obseg od nalog, 
ki jih določa 19. člen ZSRR-2.

Primorsko-notranjska razvojna regija obsega ob-
močje 6 občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška 
dolina, Pivka in Postojna.

V javnem razpisu uporabljen izraz »Primorsko-no-
tranjska regija« ali » Primorsko-notranjska razvojna re-
gija« se nanaša na območje zgoraj navedenih 6 občin.

4. Pogoji prijaviteljev
Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa 

ZSRR-2 in Pravilnik o RRA. Prijavitelj mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

1. Je pravna oseba z večinskim javnim vplivom 
na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali 
ustanoviteljskega deleža in z večinskim občinskim vpli-
vom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: 
pravna oseba v večinski javni lasti) – obvezna priloga 
Obrazec P.1 in izpis iz uradne evidence (AJPES, sodni 
register, drugo);

2. Ima strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga – 
Obrazec P.2), kar pomeni, da:

– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 
100.000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog 
najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni 
za polni delovni čas in v regijah z več kot 100.000 prebi-
valci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas.

– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisci-
plinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog 
v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, ka-
drov, okolja in prostora;

3. Izkaže, da je del regijske razvojne mreže in 
pokriva območje celotne regije (obvezna priloga – 
Obrazec P.3 in priložen dokument o ustanovitvi regijske 
razvojne mreže Primorsko-notranjske regije);

4. Predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v regiji (obvezna priloga – izdelana strategija iz-
vajanja splošnih razvojnih nalog v Primorsko-notranjsko 
regiji v programskem obdobju 2021–2027);

5. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje 
z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splo-

šnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano 
območno razvojno partnerstvo v skladu s 17. členom 
ZSRR-2 (obvezna priloga – Obrazec P.5 in priložena 
pogodba z območnim razvojnim partnerstvom, v kolikor 
je območno razvojno partnerstvo oblikovano). V kolikor 
prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja z ob-
močnim razvojnim partnerstvom, to ni izločitveni pogoj;

6. Izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje 
z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o raz-
delitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi 
sklepa razvojnega sveta regije skupno opravlja splošne 
razvojne naloge v regiji (obvezna priloga – Obrazec P.5 
in priložena pogodba z drugimi pravnimi osebami v ve-
činski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog 
v regiji, v kolikor je taka pogodba sklenjena). V koli-
kor prijavitelj nima sklenjenega pogodbenega razmerja 
z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o raz-
delitvi splošnih razvojnih nalog, ki bi bilo sklenjeno na 
podlagi sklepa razvojnega sveta regije, to ni izločitveni 
pogoj;

7. Ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – Obrazec P.5);

8. Ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev 
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regio-
nalno politiko (obvezna priloga – Obrazec P.5);

9. Vodi ločene računovodske evidence za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga 
– Obrazec P.5);

10. Ima poravnane zapadle davčne obveznosti (ob-
vezna priloga – Obrazec P.5).

Izpolnjevanje pogojev prijavitelj izkaže z izpolnjeni-
mi podatki na predpisanih obrazcih iz te točke javnega 
razpisa in drugimi obveznimi dokazili, ki so navedeni pri 
posameznem pogoju.

V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog (točkovanje) 
se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse zgoraj 
navedene obvezne pogoje.

5. Merila za izbor
Točkovanje vloge prijavitelja po posameznem me-

rilu se opravi na podlagi podatkov, ki jih je prijavitelj 
navedel v razpisnih obrazcih P.1 in P.2. Za posamezno 
merilo, kjer je to navedeno, je potrebno priložiti predpi-
san obrazec iz razpisne dokumentacije in drugo zahte-
vano dokazilo, kot je navedeno pri posameznem merilu.

1) Delež javnega vpliva:

Delež javnega vpliva ene ali več občin Število točk
nad 60 % 10
51 %–59,9 % 5
40 %–50,9 % 2

2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni 

opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, 
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.

Leta delovanja Število točk
nad 10 let 10
do 10 let 5

Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja 
prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.2), ki ji priloži 
formalni akt (sklep, pogodba ipd.), s katerim je izkazano 
dano pooblastilo za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
v javnem interesu v določenem obdobju oziroma letih.

3) Reference pri pripravi in izvajanju regijskih pro-
jektov:

»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na 
regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne 
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prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne 
potenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje 
po celovitem reševanju določene problematike v okviru 
razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na ra-
zvojno regijo in izven nje.

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki 
ga je prijavitelj na območju celotne razvojne regije pri-
pravil in izvajal v obdobju zadnjih 7 let.

Reference prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.3).

Število regijskih projektov Število točk
10 ali več 10
5–9 7
1–4 5

4) Število in stopnja izobrazbe strokovnega kadra, 
ki opravlja splošne razvojne naloge (SRN)

Število zaposlenih, ki opravljajo SRN
z najmanj VII. stopnjo izobrazbe*

Število točk

6 ali več 10
do vključno 5 zaposlenih 5

*Stopnja izobrazbe: Za stopnjo izobrazbe šteje zad-
nja dokončana stopnja, ki jo je zaposleni dosegel. Za 
VII. stopnjo izobrazbe šteje 2. bolonjska stopnja, speci-
alizacija po visokošolskem strokovnem programu, uni-
verzitetni program.

5) Reference pri vodenju priprave regionalnega ra-
zvojnega programa:

Regionalni razvojni program je temeljni strateški in 
programski dokument na regionalni ravni, kot to določa 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-2).

Referenca pri vodenju priprave regionalnega ra-
zvojnega programa za območje celotne regije se šteje, 
v kolikor prijavitelj izkaže, da je oziroma je bil v pretek-
lih programskih obdobjih vodja priprave regionalnega 
razvojnega programa celotne regije. Pri izkazovanju 
referenc za vodenje priprave regionalnega razvojnega 
programa za območje celotne regije se upošteva število 
regionalnih razvojnih programov (RRP), ki jih je kot no-
silec priprave vodil prijavitelj.

Število RRP, ki jih je vodil prijavitelj kot 
nosilec priprave RRP 

Število točk

vodil pripravo 2 RRP 10
vodil pripravo 1 RRP 5

Reference pri vodenju priprave regionalnega razvoj-
nega programa prijavitelj izkazuje z izjavo (Obrazec M.5).

6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, ki jih strokovna komi-
sija odpre, so informacije javnega značaja razen oseb-
nih podatkov in tistih, ki jih prijavitelj posebej označi, in 
sicer so to poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ura-
dni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15 – ZDIJZ: NPB10; v na-
daljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali del 
vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prija-
vitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme 
biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. 
Če prijavitelj ne označi in ne razloži takšnih podatkov 
v vlogi, se bo smatralo, da vloga po stališču prijavitelja 
ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. čle-
na ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/20136/EU.

7. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu 

z navodili javnega razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastop-

nika ali pooblaščene osebe in žigosano prijavnico;
– izpolnjeni, s strani zakonitega zastopnika ali po-

oblaščene osebe podpisani in žigosani razpisni obrazci 
o izpolnjevanju pogojev prijaviteljev in doseganju meril. 
Izpolnjeni obrazci morajo izkazovati dejansko stanje in 
informacije o prijavitelju, ki temeljijo na preverljivih dej-
stvih in podatkih;

– izdelana strategija izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v Primorsko-notranjski regiji v programskem ob-
dobju 2021–2027;

– parafiran osnutek pogodbe. V osnutek pogodbe 
se ne vpisuje ničesar, osnutek pogodbe se zgolj para-
fira na vsaki strani besedila. S parafiranjem osnutka 
pogodbe se prijavitelj strinja, da se je seznanil z vsebino 
pogodbe in se z njo v celoti strinja;

– izpolnjena, s strani zakonitega zastopnika ali po-
oblaščene osebe podpisana in žigosana izjava o stri-
njanju z vsemi pogoji in zahtevami javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije.

Celotna vloga (prijavnica, razpisni obrazci, izjava) 
mora biti napisana oziroma izpolnjena v slovenskem 
jeziku. Pripravljena vloga, z vsemi zahtevanimi obrazci 
in dokazili, se vloži v ovojnico.

8. Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega 

razpisa v Uradnem listu RS, to je do 13. 6. 2020. Kot 
pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne 
oddane na pošti s priporočeno pošiljko (poštni žig).

Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo 
poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici bodo imele pri-
pis »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor RRA za obdobje 
2021–2027«, na hrbtni strani ovojnice pa naveden naziv 
in poštni naslov prijavitelja. Ovojnica z vlogo mora biti 
naslovljena na: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 
1380 Cerknica.

Vloge, ki bodo oddane prepozno, to je po roku za 
oddajo vlog in ki ne bodo pravilno označene, bodo za-
vržene.

9. Odpiranje prispelih vlog in obravnava prijav
Odpiranje prispelih vlog na javni razpis s strani stro-

kovne komisije ne bo javno.
V primeru nepopolnih vlog ali nerazumljivih navedb 

v vlogi bo strokovna komisija prijavitelje pozvala, da 
v roku 8 dni vlogo ustrezno dopolnijo. V primeru, da vlo-
ga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena.

Strokovna komisija bo obravnavala vloge prijavite-
ljev, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje iz točke 4 
tega javnega razpisa. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo iz-
polnjevale pogojev iz točke 4 tega javnega razpisa, bodo 
zavržene.

Strokovna komisija bo obravnavala vloge, ki bodo 
popolne, pravilno izpolnjene in oddane v prepisanem 
roku z vsemi zahtevanimi obrazci in dokazili. Strokovna 
komisija bo opravila strokovni pregled prispelih vlog in 
jih točkovala na podlagi meril iz točke 5 javnega razpisa.

Strokovna komisija bo po točkovanju izdelala konč-
no poročilo izvedenega javnega razpisa, iz katerega 
mora biti razvidno število prejetih točk posameznega 
prijavitelja oziroma njegove vloge.
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Strokovna komisija bo predlagala za izbor tistega 
prijavitelja, ki bo ob izpolnjevanju vseh obveznih pogo-
jev iz točke 4 tega javnega razpisa prejel najvišje šte-
vilo točk po merilih za izbor. V kolikor bosta dva ali več 
prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim številom točk, 
bo strokovna komisija za izbor predlagala tistega prija-
vitelja, ki je prejel višje število točk pri merilu 3. V kolikor 
bosta tudi na podlagi števila točk pri merilu 3 še vedno 
dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim najvišjim 
številom točk, bo o predlogu za izbor prijavitelja med 
prijavitelji z doseženim najvišjim številom vseh točk od-
ločil predsednik strokovne komisije.

10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi končnega poročila strokovne komisije 

bo o izboru regionalne razvojne agencije za območje 
Primorsko-notranjske regije, za programsko obdobje 
2021–2027, odločil Svet Primorsko-notranjske regije 
s sklepom, ki ga podpiše predsednik sveta regije. Zo-
per sklep o izboru regionalne razvojne agencije ni dovo-
ljena pritožba, možen pa je upravni spor pri pristojnem 
sodišču.

V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2 
daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pri-
stojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problem-
skih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega od-
stavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente progra-
ma spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku 
25. člena ZSRR-2.

Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, 
pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za 
obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavnico,
– prijavne obrazce:

– Obrazec P.1
– Obrazec P.2
– Obrazec P.3
– Obrazec P.5
– Obrazec M.2
– Obrazec M.3
– Obrazec M.5

– parafiran osnutek pogodbe,
– izjavo o strinjanju z vsemi pogoji in zahtevami 

javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 

Občine Cerknica www.cerknica.si in www.gov.si (spletna 
stran MGRT) od dneva objave javnega razpisa v ura-
dnem glasilu in do konca roka za oddajo vlog.

Obvestilo o objavi javnega razpisa se objavi na 
spletnih straneh vseh 6 občin Primorsko-notranjske re-
gije.

12. Dodatne informacije: za dodatne informacije, 
povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se 
obrnite na e-naslov: helena.slajnar@cerknica.si ali na 
tel. 01/70-90-610. Dodatne informacije bodo na voljo 
v času uradih ur, od dneva objave javnega razpisa v ura-
dnem glasilu in do konca roka za oddajo vlog.

Občina Cerknica

Št. 330-2/2019-17 Ob-2072/20
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 12/19) in na podlagi 24. člena 
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 70/15, 27/17 in 39/19, v nadaljevanju: odlok)

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov  

v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofi-

nanciranje ukrepov osnovne (skupinske izjeme) in do-
polnilnih (de minimis) dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet 
sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega 
razpisa.

3. Namen razpisa je za ukrepe iz točke:
– 15.1. – skupinske izjeme: izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti 
z zmanjševanjem stroškov pro izvodnje in preusmeritvijo 
pro izvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje 
in izboljšanje infrastrukture;

– 15.2. – de minimis: prispevati k ustvarjanju po-
gojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo 
poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, 
izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z do-
polnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže v odročnih krajih, ohraniti in spod-
bujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedo-
stopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne 
vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja, in spodbujati 
razvoj socialnega podjetništva s področja predelave in 
trženja kmetijskih pro izvodov.

4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih 

ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih 
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).

4.1.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski 
pro izvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 
24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, dejavna v kme-
tijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma 
stalno prebivališče in kmetijske površine na območju 
občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja 
na območju občine.

Do pomoči po tem odloku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom.

– podjetja v težavah.
4.1.2. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) 

št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 

za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) 
št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in ki ima sedež ter kmetijske 
površine na območju občine;

– pravne in fizične osebe, registrirane za opravlja-
nje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem 
na območju občine;

– imajo poravnane zapadle obveznosti do občine iz 
katerega koli naslova.
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Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom poveza-

ne dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo;

– pogojena s prednostno rabo domačih pro-
izvodov pred uvoženimi;

– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim pod-
jetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neu-
strezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe;

– dodeljena sub jektom, ki nimajo poravnanih obve-
znosti do občine, iz katerega koli naslova, ne izplačuje 
plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

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

4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 

neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih iz 

drugega odstavka 41. člena odloka.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stro-

škov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sred-
stev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali 
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez 
vključenega DDV).

Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek 
bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.

Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali po-
godbami, niso upravičen strošek, če so izdani oziroma 
sklenjeni med:

– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četr-
tega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakon-
cema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti 
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, po-
svojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
(so)lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske 
družbe in to gospodarsko družbo.

Prijavljeno investicijo, sofinancirano po tem razpi-
su, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi 
sredstev.

Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določe-
ni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter 
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega 
razpisa).

4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
(skupinske izjeme)

Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni 
v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem 
ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.

Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli, 
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni 
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom 
izvajanja projekta ali dejavnosti.

Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, do-
ločeni v točkah 15.1. tega razpisa.

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

Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali zne-
sek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

4.2.2 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 
(de minimis)

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

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

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

5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

126.709 EUR in so zagotovljena na proračunski po-
stavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, po-
speševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno 
za ukrepe iz:

točke 15.1: 50.000 EUR;
točke 15.2.1 in 15.2.2: 60.209 EUR (razlika med 

razpoložljivimi sredstvi in ostalimi določenimi zneski)
točke 15.2.3: 15.000 EUR
točke 15.2.4: 1.500 EUR
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.
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6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je nave-

dena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vred-

nost investicije oziroma programa, kot najvišja vred-
nost posamezne investicije oziroma programa upošteva 
vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna 
vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodar-
stvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za vse ukrepe 
po tem razpisu.

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino 
vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložlji-
vih sredstev.

Pri ukrepu 15.2.3 se upravičencem lahko dode-
lijo sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez 
DDV oziroma največ do razpisane višine sredstev za 
ta ukrep, pri ukrepu 15.2.4 se lahko dodelijo sredstva 
v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma 
največ do razpisane višine sredstev za ta ukrep.

7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdelje-
na sredstva

Upravičenec izgubi pravico do izplačila odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sred-
stev, v kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne rea-
lizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma 
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziro-
ma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podat-
ke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, da 
je dodeljena sredstva delno ali v celoti porabil nenamen-
sko ali v drugih primerih, določenih s pogodbo, se sred-
stev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj 
z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru 
prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega 
odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. 
Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.

Nerazdeljena sredstva se lahko dodelijo v skladu 
z drugim in tretjim odstavkom 38. člena odloka.

8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 

tega razpisa, je proračunsko leto 2020. Sredstva na 
podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim 
programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:

– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. raz-
pisa) od izdaje odločbe do vključno 31. 8. 2020;

– za ukrepe de minimis (točka 15.2.1., 15.2.2., 
15.2.3 razpisa) od vključno 1. 9. 2019 do vključno 31. 8. 
2020.

9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. raz-

pisa) do vključno 30. 6. 2020 do 13. ure;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) do 

vključno 8. 9. 2020 do 13. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1 raz-

pisa) najkasneje do 30. 6. 2020 do 13. ure prispele po 
pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo 
s sklepom zavržene.

– za ukrepe de minimis (točka 15.2 razpisa) naj-
kasneje do 8. 9. 2020 do 13. ure prispele po pošti ozi-
roma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s skle-
pom zavržene.

10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: 
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov 
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, soba 36/I.

11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko 

podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. 
Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lah-
ko od prijavitelja zahteva vpogled v originale prilog in 
dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, 
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dej-
stva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse 
v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane priloge in 
dokazila ter mora biti dostavljena do roka, določenega 
v 9. točki tega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, 
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica 
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo 

za:
– ukrepe iz skupinskih izjem po točki 15.1 dne 30. 6. 

2020 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica;
– ukrepe pomoči de minimis po točki 15.2 dne 8. 9. 

2020 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku 

petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozove, naj 
vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 5 delovnih dni 
od prejema poziva.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske 
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni 
organ).

13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi po-

godbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in 
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil 
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski 
porabi sredstev.

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno v glav-
ni pisarni Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v času uradnih ur. Vloga, 
ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare) 
ali pišite na e-pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si.

15. Ukrepi
15.1. Ukrepi po skupinskih izjemah (Uredba Komi-

sije (EU) št. 702/2014)
15.1.1. Pomoči za naložbe v opredmetena in neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in 

trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjša-
njem stroškov pro izvodnje ali izboljšanjem in preu-
smeritvijo pro izvodnje; izboljšanje naravnega okolja, 
higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če 
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; 
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasa-
cijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.
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15.1.1.1 Podukrep: posodabljanje kmetijskih go-
spodarstev

Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne doku-
mentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in go-
spodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih; stroški 
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služi-
jo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala in storitev); stroški nakupa kmetijske 
mehanizacije do njene tržne vrednosti; stroški nakupa 
opreme hlevov in gospodarskih poslopij; stroški nakupa 
rastlinjaka, montaže ter nakupa opreme za rastlinjake; 
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.); stro-
ški nakupa računalniške programske opreme, patentov, 
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Rabljena 
kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, 
če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski 
stroji niso upravičen strošek.

Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustrezne-
ga dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s po-
dročja gradnje objektov to potrebno. V kolikor dovoljenje 
ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma pro-
jekte, iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis del 
oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informaci-
jo; predložitev projektne dokumentacije za izvedbo na-
ložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja; za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči; predložitev ponudb oziroma predračuna 
za načrtovano naložbo; mnenje o upravičenosti in eko-
nomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba; terminski plan izvedbe naložbe z datumom za-
ključka, vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih.

15.1.1.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in 
pašnikov

Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve 
kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pa-
šniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-
cije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino.

Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih 
dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umesti-
tvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumenta-
cijo, iz katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno 
dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s pred-
računi, predložitev ponudb oziroma predračuna stro-
škov, za katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega 
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih 
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje la-
stnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 
zemljišča, terminski plan izvedbe ureditve z datumom 
zaključka.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih.

15. 2. Ukrepi »de minimis« (Uredba Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

15.2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih

Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in 
možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo po-

slovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev 
z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne de-
javnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetij-
skega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira 
dohodka.

Upravičeni stroški: priprava projektne dokumenta-
cije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški na-
kupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški 
promocije dopolnilne dejavnosti in njenih pro izvodov 
(priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in ob-
java oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev, potni stroški 
javnega prevoza do 150 EUR/potovanje v Evropi in do 
300 EUR/potovanje za ostale celine), stroški udeležbe 
na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z do-
polnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva). Rab-
ljena kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen 
strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi 
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt 
ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrske-
ga načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in 
obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih pred-
pisov izhaja, da gradnja ni dopustna.

Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa. V primeru, da je 
upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih 
ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % upravičenih 
stroškov.

15.2.2. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev ter 
nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti

Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih go-
spodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje 
in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, 
izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks 
na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcionira-
nje in skladiščenje kmetijskih pro izvodov, nakup opreme 
za prostore za prodajo kmetijskih pro izvodov z drugih 
kmetij, promocija kmetijskih in drugih pro izvodov s kmetij 
ter organiziranje in izvedba strokovnih prireditev z name-
nom promocije kmetijskih pro izvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi 
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.

Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za orga-
niziranje strokovnih prireditev z namenom promocije 
kmetijskih pro izvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, 
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet podpore. V primeru, da je upravičenec prav-
na oseba, mora biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev 
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
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Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih 
stroškov.

15.2.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz 
odročnih krajev

Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in trans-
portne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike raz-
drobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso 
stroški nakupa vozil za cestni transport.

Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana 
dejavnost transporta, ki se odvija v odročnih krajih z ob-
močja občine, če ne gre za prevoze pro izvodov primar-
ne kmetijske pridelave; vloga z zahtevanimi prilogami; 
dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 
območjih, z navedbo razdalj; seznam lokalnih odročnih 
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.

Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, 
vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registri-
rani za dejavnost transporta.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
15.2.4. Pokrivanje drugih operativnih stroškov – 

stroški prevoza pitne vode
Cilj ukrepa: ohraniti in spodbujati dejavnosti s po-

dročja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega 
vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekono-
miko gospodarjenja.

Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za 
potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih, 
kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.

Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, 
vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključi-
tev na javni vodovod.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezno registrirana dejavnost kmetijskih gospo-

darstev na naslovu, na katerem ni možnosti priključitve 
na javni vodovod;

– prevoznik je organizacija, pooblaščena za prevoz 
pitne vode v skladu z vsakokrat veljavnim odlokom, ki 
ureja prevoze pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.

Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov 
za največ 10 prevozov letno.

16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16.1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo 

poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 

morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registri-

rane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati 
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica, ra-
zen v primeru ukrepa 15.2.3, ko mora biti pravna oseba 
registrirana za opravljanje dejavnosti transporta.

– Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-
ženja in zveze: navedena društva morajo delovati na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program 
ali investicija, ki jo prijavljajo na razpis, se mora izvesti 
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem 
razpisu šteje:

– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih 
evidentirana kot njiva;

– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih 
evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vino-
grad …);

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih 
evidentirana kot travinje;

– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih 
opredeljeni kot gozdna zemljišča.

16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz 

točke 15.2.3 tega razpisa, bo komisija pri ocenjevanju 
vlog upoštevala naslednje ponderje:

– investicije v pridelavo in predelavo oljk, vinograd-
ništvo in vinarstvo, sirarstvo in dopolnilne dejavnosti 
povezane s turizmom: ponder 1

– vse dejavnosti, razen navedenih v prvi alineji: 
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kme-
tijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na 
območju MONG, kmetija na Trnovski in Banjški planoti: 
ponder 0,75

– ostale kmetije in pravne osebe: ponder 0,5
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko 

gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot 
kmet.

Kot negospodarna se šteje investicija, katere na-
men, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano 
pro izvodnjo. Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne 
služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot 
na primer: neustrezna je investicija v etiketirko prijavi-
telja, ki je registriran za predelavo gozdnih lesnih sor-
timentov).

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-2078/20
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljub-

ljana, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16) ter v skladu z Zakonom o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 
ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakonom o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Uredbo o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji  

za leto 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, 1000 Ljubljana.

2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
javnega razpisa: do 374.136 EUR.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ob-
činskih investicijskih projektov, namenjenih za področje 
primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je 
nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju 
– NRV-B), v letu 2020, pri čemer morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena v letu 2020.

Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna ob-
čina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, 
zdravstvenega doma (v nadaljnjem besedilu: zdravstve-
ni dom). V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega 
doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin 
ustanoviteljic, na podlagi izdanega pooblastila ostalih 
občin ustanoviteljic.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0943
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
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Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna ob-
čina pod pogojem, da je nabava reševalnega vozila 
– NRV tipa B (v nadaljevanju – NRV-B) potrebna za 
zdravstveni dom, ki v letu 2019 ni prejel v uporabo re-
ševalnega vozila, nabavljenega s pomočjo sredstev iz 
naslova sofinanciranja investicij na primarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019.

Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za eno 
vozilo.

Znesek sofinanciranja posameznega projekta (v 
EUR brez DDV) bo določen na podlagi števila prejetih 
popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti 
občin za leti 2020 in 2021.

Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo nakup 
osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno si-
gnalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo 
z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev ho-
mologacije. Znesek sofinanciranja bo določen glede 
na nabavno ceno osnovnega vozila s predelavo brez 
DDV. DDV plača prijavitelj, kateremu bo odobreno so-
financiranje.

Informacijska, telekomunikacijska ter prenosna me-
dicinska oprema niso predmet sofinanciranja oziroma 
mora sredstva za ta del zagotoviti prijavitelj.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijavitelj je na dan objave razpisa ustanovitelj ali 

soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda, za kate-
rega se načrtuje nakup NRV-B,

– zdravstveni dom, za katerega prijavitelj oddaja 
prijavo, je vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s 
Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči 
(Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.),

– skladnost projekta s predmetom in določili tega 
javnega razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno 
trajanje ter določen začetek in konec izvedbe,

– v primeru odobritve sofinanciranja mora prijavitelj 
predmetno investicijo pred podpisom pogodbe uvrstiti v 
svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, 
da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne 
konstrukcije,

– pripravljen in s sklepom potrjen dokument identifika-
cije investicijskega projekta (v nadaljnjem besedilu: DIIP), 
izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripra-
vo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16),

– predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem 
in finančnem okviru, določenim s tem javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo.

5. Merila za ocenjevanje prijav:
MERILO OPIS MERILA MAKS. 

ŠT. TOČK
USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost opisa 
vsebine projekta, jasnost, preglednost 
in natančnost opredelitve namenov in ciljev 
projekta ter njihova relevantnost za doseganje 
namenov in ciljev razpisa

– popolna preglednost, celovitost in skladnost 
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti 
in z zastavljenimi nameni in cilji projekta. 
Navedene aktivnosti so potrebne za dosego 
namenov in ciljev projekta.
– delno ustrezna preglednost, celovitost in 
skladnost vsebine projekta glede na predvidene 
aktivnosti. Navedene aktivnosti so potrebne 
za dosego namenov in ciljev projekta.
– nepreglednost, necelovitost in neskladnost 
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti. 
Navedene aktivnosti so delno potrebne, 
nepotrebne za dosego namenov in ciljev projekta.

10

5

0

Ocenjuje se preglednost in jasnost načrtovanih 
aktivnosti. Ocenjuje se, ali so načrtovane 
aktivnosti opredeljene in utemeljene ali je 
predviden njihov obseg.

– popolna preglednost načrtovanih aktivnosti 
projekta, njihova ustrezna utemeljitev,
– delna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta 
in delna ustreznost utemeljitve,
– nepreglednost načrtovanih aktivnosti projekta.

10

5

0
Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe 
projekta pregleden in ustrezen glede 
na načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo 
načrtovane aktivnosti mogoče izvesti v času 
trajanja projekta.

– terminski načrt izvedbe projekta je pregleden 
in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovanje 
aktivnosti so realno izvedljive v času trajanja 
projekta,
– terminski načrt izvedbe projekta je delno 
pregleden in ustrezen glede na načrt projekta, 
načrtovane aktivnosti so delno realno izvedljive 
v času trajanja projekta,
– terminski načrt izvedbe projekta je nepregleden 
in ni ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane 
aktivnosti so delno ali niso realno izvedljive v času 
trajanja projekta.

10

5

0

Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija 
podrobno utemeljena, razčlenjena in jasna. 
Ocenjuje se ali predlagani upravičeni stroški 
ustrezni in v skladu s predvidenimi aktivnostmi 
projekta.

– finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena 
in utemeljena,
– deloma jasna, razčlenjena in utemeljena,
– nejasna, nerazčlenjena in deloma oziroma 
neutemeljena.

10

5
0

SKUPNO ŠTEVILO TOČK 40

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3193
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-21-3742
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Do sofinanciranja bodo upravičene prijaviteljice, ki 
bodo dosegle najmanj 20 točk.

6. Dokumentacija prijave
Prijavitelji oddajo prijavo za pridobitev sredstev 

na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti 
oprem ljeni z datumom, podpisani in žigosani.

Prijava na razpis mora vsebovati tudi:
– DIIP,
– Sklep o potrditvi DIIP.
7. Rok za oddajo prijav je do 12. 6. 2020.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s 

prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: 
gp.mz@gov.si, s sklicem na številko: 4110-1/2020 in v 
enem izvodu v papirni obliki na naslov Ministrstvo za 
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pri čemer je za 
identičnost obrazcev odgovoren prijavitelj.

8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 15. 6. 
2020 in ne bo javno.

9. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o 
izidi javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva 
odpiranja prispelih prijav.

10. Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tnem naslovu MZ:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_jav-
nost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom in razpi-
sno dokumentacijo se lahko posredujejo na naslov: 
gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 4110-1/2020, do 
vključno 5. 6. 2020, do 16. ure. Odgovori bodo objavljeni 
najkasneje do 8. 6. 2020, na spletni strani:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_jav-
nost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.

Ministrstvo za zdravje

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
mailto:gp.mz@gov.si
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/
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Javne dražbe

Št. 023-3/2020 Ob-2071/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklo-

šičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, na podlagi 50. in 77. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18; 
v nadaljnjem besedilu ZSPDSLS-1) in 13. do 15. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

javno dražbo
za prodajo službenih vozil

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja treh rabljenih 

osebnih službenih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozi-
lo) Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-
klošičeva cesta 24, Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: 
prodajalec).

Znamka in model vozila Registrska 
številka

Datum prve
registracije (cm³) (kW) Vrsta

goriva
Število

km
IZKLICNA
cena v €

VARŠČINA
v €

Renault Grand Scenic 
2.0 dCi Privilege LJ 77-5RA 11. 2. 2008 1995 110 dizel 142.693 337,00 50,00

Renault Grand Scenic 
1.9 dCi Privilege LJ HV-164 22. 12. 2008 1870 96 dizel 215.456 1.854,00 50,00

Škoda Octavia
2.0 TDI Ambiente LJ HV-125 22. 12. 2008 1968 103 dizel 178.488 2.173,00 50,00

Opombe:
– vozilo reg. št. LJ 77-RA je močno poškodovano in 

se prodaja z letnimi pnevmatikami ter dvema pripadajo-
čima zimskima pnevmatikama,

– vozilo reg. št. LJ HV-164 se prodaja z zimskimi in 
letnimi pnevmatikami,

– vozilo reg. št. LJ HV-125 se prodaja s pnevmati-
kami, ki so na vozilu.

Prodaja vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne 
pogodbe. Na vozilih, ki so predmet prodaje, ne obsto-
ji predkupna pravica. Vozila se prodajajo posamično, 
po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije in so v vo-
znem stanju, razen vozila reg. št. LJ 77-5RA, ki ni v vo-
znem stanju. Reklamacija po prevzemu vozila ni možna.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicne 
cene posameznih vozil so navedene v tabeli objavljeni 
v točki 2 te objave. Najnižji znesek višanja izklicne cene 
je 50,00 evrov.

4. Varščina
Dražitelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki resnost 

pristopa k javni dražbi izkaže s plačilom varščine v višini 
50,00 EUR, na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic: SI00 1000, z navedbo 
v polju namen: »varščina osebna vozila«.

Z vplačilom varščine za eno vozilo dražitelj pridobi 
pravico, da sodeluje pri draženju oziroma nakupu vseh 
vozil, ki so predmet te javne dražbe.

Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri 
dni pred začetkom javne dražbe.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
osmih dni po opravljeni javni dražbi.

S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da 
pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina 
zapade v korist prodajalca.

Prodajalec zadrži varščino v primerih, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim kon-

cem;
– najugodnejši dražitelj ne sklene kupoprodajne po-

godbe ali ne plača kupnine;
– če se kupec kot edini kupec udeleži javne dražbe 

in ni pripravljen kupiti premičnine niti po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupni-

no, zmanjšano za vplačano višino varščine, v enkratnem 
znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in 
sicer v roku največ osem dni od izstavitve računa na 
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.

V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski 
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posla.

Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na 
uspelega dražitelja se izvrši po predložitvi dokazila 
o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda 
kupoprodajne pogodbe s strani dražitelja.
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Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom 
lastništva nosi najugodnejši dražitelj.

Najugodnejši dražitelj je dolžan odpeljati vozilo najka-
sneje v petih dneh po celotnem plačilu kupnine in vračilu 
podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe ter prevzem-
nega zapisnika.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: Za-

vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana, sejna soba št. 209-II (II. nad-
stropje).

Javna dražba bo potekala v petek, 19. 6. 2020, s pri-
četkom ob 11. uri.

Obvezna registracija dražiteljev bo potekala na dan 
dražbe od 10.30 do 10.55.

7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
postanejo lastniki vozil v Republiki Sloveniji.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati ce-
nilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo 
z vsemi dokazili:

– priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana ali

– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pi-
sarna, soba 51, ali

– po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si in v ved-
nost dejan.horvat@zzzs.si.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati naslednja dokazila:

– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju 
(Obrazec 1),

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma 
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti 
starejši od trideset dni,

– dokazilo o plačilu varščine,
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemanju 

pogojev javne dražbe (Obrazec 2).
Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazce) lahko 

zainteresirani dražitelj pridobi najkasneje tri dni pred začet-
kom javne dražbe v poslovnem času prodajalca tako, da 
to sporoči prodajalcu na e-naslov: miha.merlak@zzzs.si 
in v vednost dejan.horvat@zzzs.si ali na spletni strani 
https://www.zzzs.si/.

Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali oseb-
no, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na kateri 
mora biti obvezno navedeno:

– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– Ne odpiraj – Javna dražba – ZZZS prodaja vozil 

2020«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti po 

pošti, osebno ali e-pošti najkasneje dva dni pred začetkom 
javne dražbe, to je sreda, 17. 6. 2020, do 12. ure.

Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo 
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz 
postopka.

Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo 
in predložitvijo dokumentacije.

8. Ogled vozila
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o vozilih je mo-

goč na spodaj navedenih lokacijah, vsak delovni dan v de-
lovnem času do srede, 17. 6. 2020, in sicer le po predhodni 
najavi po telefonu ali e-pošti kontaktne osebe prodajalca.

Ogled vozila reg. št. LJ 77-5RA je mogoč na lokaciji 
OE CE, Gregorčičeva cesta 5, 3000 Celje. Kontaktni ose-
bi sta: Helenca Marija Benkovič, helenca-marija.benko-
vic@zzzs.si, 03/42-02-363 in Mirjam Rozman, mirjam.roz-
man@zzzs.si, 03/42-02-249.

Ogled vozila reg. št. LJ HV-164 je mogoč na lokaciji 
OE MB, Sodna ulica 15, 2000 Maribor. Kontaktni osebi 
sta Nataša Cvilak, natasa.cvilak@zzzs.si, 02/29-09-320 
in Petra Pirih, petra.pirih@zzzs.si, 02/29-09-434.

Ogled vozila reg. št. LJ HV -125 je mogoč na lo-
kaciji OE RV, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem. 
Kontaktni osebi sta Stanislava Škratek, stanislava.skra-
tek@zzzs.si, 02/82-10-236 in Melita Polenik, melita.pole-
nik@zzzs.si, 02/82-10-212.

9. Postopek in pravila javne dražbe:
– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzoč-

nosti dveh članov komisije;
– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji 

na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče 
identificirati dražitelja;

– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in draži 
tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta komisi-
ji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu katerega 
se udeležuje dražbe;

– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za 
najmanjši znesek 50,00 evrov;

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba;

– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne 
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista 
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, 
komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet 
javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozo-
ve k podpisu pogodbe najkasneje v petnajstih dneh po 
opravljeni javni dražbi;

– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje tisti 
dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;

– izklicevanje je končano, ko predsednik komisije 
trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno;

– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vlo-
žiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe; ugo-
vore rešuje predsednik komisije po posvetu s članoma 
komisije;

– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en 
dražitelj;

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za 
posamezno vozilo.

10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupo-

prodajna pogodba najkasneje v roku petnajstih dni po 
opravljeni javni dražbi.

V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogod-
be v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 
petnajst dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugod-
nejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, 
prodajalec zadrži njegovo varščino.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogodbe 
podati pisno izjavo, da ni povezana oseba s članom komi-
sije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 50. člena 
in 77. členom ZSPDSLS-1.

11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne po-

godbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in brez 
odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od izdaje 
sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan dražite-
ljem vrniti vplačane varščine brez obresti.

Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno po-
godbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.

12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo po-
stopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi 
s postopkom javne dražbe in prodaje vozil daje: Miha Mer-
lak, 01/30-77-206, 031/406-130, miha.merlak@zzzs.si.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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 Ob-2018/20
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana 

Jarca 2, 8340 Črnomelj, na podlagi sprejetega sklepa na 
svoji 3. korespondenčni seji in 58. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja
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-l-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, 
opravljen ravnateljski izpit, program vodenja zavoda, 
delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kratek življe-
njepis, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču 
izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski 
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotak-
ljivost) pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica 
Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj

Št. 013-1/2020-5 Ob-2035/20
Svet zavoda Osnovne šole Mislinja, Šentilj pod 

Turjakom 1, Mislinja, na podlagi 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 
– Zvaj) in 3. sklepa seje sveta zavoda Osnovne šole 
Mislinja, ki je bila 15. 5. 2020, razpisuje delovno mesto

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

telja/ravnateljice 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 
25/17 – Zvaj).

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

Predvideni začetek dela bo 30. 12. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Razpisi delovnih mest

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, morebitnem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz ka-
zenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku – predlagamo, 
da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo s sodišča, da 
kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ob oddaji vloge 
ni starejše od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Mislinja, Šentilj 
pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja/ravnateljico«.

Kandidat/ka 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 Mislinja

 Ob-2036/20

Svet zavoda Lekarne Ljub ljana skladno z Zako-
nom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 
s spremembami), Odlokom o uskladitvi ustanovitvenega 
akta Javnega zavoda Lekarna Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 70/18) ter Statutom Javnega zavoda Lekarna Ljub-
ljana objavlja javni razpis za imenovanje na delovno 
mesto

strokovni vodja (m/ž)
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– magister farmacije z licenco,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju le-

karniške dejavnosti.
Strokovnega vodjo na podlagi javnega razpisa ime-

nuje svet zavoda za dobo petih let.
Kandidati naj k vlogi priložijo program dela z življe-

njepisom.
Pisno vlogo z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo 

najkasneje v roku 8 dni po objavi na naslov: Lekarna Ljub-
ljana – Svet zavoda, Komenskega ulica 11, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom »Javni razpis za strokovnega vodjo«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni 
v roku 60 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda Lekarne Ljub ljana

Št. 110-1/2020/1 Ob-2038/20

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole 
Bistrica z dne 27. 2. 2020, Svet zavoda Osnovne šole 
Bistrica, Begunjska c. 2, Tržič, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
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 
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– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 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 (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovna šola Bistrica, Begunjska c. 2, 4290 
Tržič, 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 Bistrica

Št. 100-1/2020-7 Ob-2039/20
Svet zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem, 

Center 142, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi skle-
pa, ki je bil sprejet dne 20. 5. 2020 na 18. seji Sveta 
zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem, 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-l-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.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu 
ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Začetek dela 
oziroma mandata je 1. 9. 2020.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o neka-
znovanosti Ministrstva za pravosodje in potrdilo sodišča, 
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna šola 
Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koro-
škem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Črna na Koroškem

Št. 540/2020 Ob-2043/20
Na podlagi sklepa Sveta zavoda VIZ II. OŠ Roga-

ška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Roga-

ška Slatina, z dne 22. 5. 2020, svet zavoda razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kan-

didat) mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja iz-
polnjevati pogoje, določene 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Na podlagi drugega in petega odstavka 53. člena je 
za ravnatelja lahko imenovan:

– kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študij-
skih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 
pet let naziv mentor in

– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata 
(peti odstavek 53. člena).

Ne glede na določbe 53. člena je za ravnatelja 
lahko imenovan tudi, kdor izpolnjuje pogoje po 143. in 
145. členu.

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

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja za čas imenovanja.

Predvideni začetek dela je 5. oktober 2020.
Kandidat se na razpis prijavi s pisno vlogo, h ka-

teri priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev o izobraz-
bi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu in delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju, življenjepis, program vodenja zavoda ter 
v skladu s 107.a členom potrdili, da kandidat:

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Vloge s prijavo na razpis kandidati pošljite v zaprti 
ovojnici po objavi razpisa do 8. 6. 2020, na naslov Svet 
zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega 
odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom Za razpis 
ravnatelja. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

 Ob-2057/20
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za turizem, šport in kulturo Dobrna (Uradni list RS, 
št. 18/09), 12. in 13. člena Statuta Javnega zavoda za 
turizem, šport in kulturo Dobrna, svet Javnega zavoda 
za turizem, šport in kulturo Dobrna, Dobrna 1a, 3204 
Dobrna, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
Javnega zavoda za turizem, šport in kulturo 

Dobrna
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje 
pogoje:
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1.)
– univerzitetna oziroma najmanj visoka strokovna 

izobrazba;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega najmanj 

2 leti na področju, ki so povezane z dejavnostjo zavoda;
– poznavanje dela v javnih zavodih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in najmanj 

dveh svetovnih jezikov.
2.)
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela ter 

finančno ovrednoten načrt poslovnega in programskega 
razvoja zavoda za mandatno obdobje, življenjepis in 
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, 
in sicer za prvo in drugo alinejo 1. točke mora predlo-
žiti dokazili o izpolnjevanju pogojev, za tretjo in četrto 
alinejo 1. točke pa pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja 
glede poznavanja dela v javnih zavodih in pisno izjavo 
o izpolnjevanju pogoja aktivnega znanja slovenskega 
jezika in najmanj dveh svetovnih jezikov.

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa izbere 
svet javnega zavoda in ga pošlje v potrditev Občinske-
mu svetu Občine Dobrna. Mandat direktorja traja 5 let. 
Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu sve-
ta javnega zavoda njegov predsednik. Direktor nastopi 
z delom 1. 10. 2020.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati 
pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, v roku 8 dni po 
objavi javnega razpisa, v zaprti ovojnici na naslov usta-
novitelja: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
s pripisom »Ne odpiraj! – Javni razpis za direktorja JZ 
ZTŠK Dobrna«.

Vloge kandidatov, ki ne bodo pravočasne in po-
polne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni 
kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po 
opravljeni izbiri, vendar bo odločitev o imenovanju di-
rektorja javnega zavoda pravno veljavna šele po danem 
soglasju ustanovitelja.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Javnega zavoda za turizem,  
šport in kulturo Dobrna

 Ob-2065/20
Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Lju-

tomer, na podlagi Sklepa Sveta Vrtca Ljutomer z dne 
23. 4. 2020 in v skladu s 35. členom Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) razpisuje de-
lovno mesto

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

natelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, skla-
dno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).

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

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 
5 let.

Predvideni začetek dela je 8. 1. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkuš-
nje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti 
(zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi 

kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter potr-
dilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet Vrtca Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Lju-
tomer, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ico« 
– Ne odpiraj!

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet Vrtca Ljutomer

Št. 0141-7/2020/1 Ob-2067/20

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga 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), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski mu-
zej (Uradni list RS, št. 60/03, 11/09 in 66/16), Ministrstvo 
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopa-
nih v dejavnosti muzeja;

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
področja dela muzeja;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
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Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijske-
ga programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na 
kateri je bila izobrazba pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,

(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega za-
voda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje 
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Slovenski etnografski muzej.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – direktor – Slovenski etnografski mu-
zej« v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0141-8/2020/1 Ob-2070/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga 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), 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija (Uradni 
list RS, št. 8/04, 31/09 in 62/15), Ministrstvo za kulturo 
objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Moderna galerija

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ene od strok s področja 
dela zavoda;

– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela 
zavoda;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ko-
lektivu;

– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega 
jezika in osnovno raven znanja najmanj enega svetov-
nega jezika.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere 
je bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, 
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje pe-
tih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda 
Moderna galerija.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – direktor – Moderna galerija« v ena-
indvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali 
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cven-
kel-lesjak@gov.si.
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 83/2020 Ob-2076/20
Svet zavoda Osnovne šole Col, Col 35, 5273 Col, 

razpisuje na podlagi sklepa Sveta šole z dne 27. 5. 
2020, delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
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-l-269/12-24, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI).

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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 (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovoj-
nici, na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Col, Col 35, 
5273 Col, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Osnovne šole Col
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 Ob-2040/20
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 
programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim od-
stavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 60/19; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vla-
de Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2020/4 
z dne 3. 3. 2020 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslova-
nja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, 
št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni 
strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/do-
kumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad, objavlja

spremembo Javnega poziva 73SUB- sNESOB19
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj 

nič-energijske stavbe
Javni poziv 73SUB-sNESOB19 Nepovratne finanč-

ne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe 
(Uradni list RS, št. 36/19) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 2. a) točke (»Vir in višina sredstev«) se 
v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu 
znaša 4.000.000,00 EUR.«

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 705-54/2020 Ob-2069/20
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona 

o sod nih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih 
(Uradni list RS, št. 22/18; v nadaljevanju ZSICT), Mini-
strstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok in mlado-
stnikov,

psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – pediatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – revmatologija,
medicina – kardiologija,
medicina – dermatovenerologija,
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
promet – cestni,

Druge objave

promet – tahografi,
promet – raziskave prometnih nezgod,
forenzična analiza pisnih besedil – forenzična ana-

liza pisnih besedil,
varnost in zdravje pri delu – ionizirajoče sevanje,
2. sodnih cenilcev na naslednjih področjih in pod-

področjih:
kmetijstvo – kmetijska zemljišča,
3. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
arabski jezik,
jezik farsi,
jezik dari,
somalski jezik,
paštu jezik,
urdu jezik,
kurdski jezik,
panjabi jezik,
gruzijski jezik,
romunski jezik,
slovenski znakovni jezik,
nemški jezik,
francoski jezik,
slovaški jezik,
romski jezik,
poljski jezik,
bolgarski jezik,
švedski jezik,
litvanski jezik,
litovski jezik,
estonski jezik,
hebrejski jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sod-

nega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača 
lahko imenovana fizična oseba, ki:

1. ima ustrezno strokovno znanje ter praktične spo-
sobnosti in izkušnje za določeno področje dela izveden-
stva, cenilstva ali tolmačenja,

2. ima predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali 
končan bolonjski magistrski študijski program,

3. je državljan Republike Slovenije ali države čla-
nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

4. je poslovno sposobna,
5. je osebnostno primerna,
6. ima najmanj šest let delovnih izkušenj s področ-

ja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca, 
sodnega cenilca ali sodnega tolmača,

7. ni bila pravnomočno obsojena za naklepno ka-
znivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zara-
di katerega bi bila moralno neprimerna za opravljanje 
izvedenstva, cenilstva ali tolmačenja, ker bi to lahko 
škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju 
njenega dela ali ugledu sodišča,

8. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedenstvom ali cenilstvom,

9. ni bila razrešena kot sodni izvedenec, cenilec 
ali tolmač po določbah tega zakona iz razloga trajnega 
odvzema pravice opravljati delo sodnega izvedenstva, 
cenilstva ali tolmačenja.

Izjemoma je lahko imenovana za sodnega izveden-
ca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača oseba, ki ima 
nižjo izobrazbo, kot je to določeno v prvem odstavku 
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16. člena ZSICT, če zaradi neobstoja ustrezne stopnje 
študijskega programa v Republiki Sloveniji ni mogoče 
izpolniti zahtevanega pogoja izobrazbe.

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izveden-
ca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, izkaže ustrez-
no strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkuš-
nje z opravljenim posebnim preizkusom strokovnosti.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike na svoji spletni 
strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mini-
strstvo-za-pravosodje/ objavilo Javni poziv k oddaji vlog 
ter obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence, 
sodne cenilce in sodne tolmače. Kandidati za sodne 
izvedence, sodne cenilce in za sodne tolmače se lahko 
prijavijo z objavljenim obrazcem.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izveden-
cev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev sprejema Mini-
strstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. KPV-105805/V-2020 Ob-2044/20
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška 

cesta 37/b, Velenje, na podlagi določil Statuta družbe in 
Sklepa Sveta ustanoviteljev z dne 29. 1. 2020 objavlja

zbiranje pisnih nezavezujočih  
informativnih ponudb

za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška 
cesta 37/b, 3320 Velenje.

II. Predmet in vsebina povabila
Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb za 

»Prodajo poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem 
na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

Povabilo je objavljeno na spletni strani: https://www.
kp-velenje.si/

Prodajalec vabi ponudnike, da oddajo svoje neza-
vezujoče informativne ponudbe v skladu z objavljenim 
povabilom.

Predmet informativnega zbiranja ponudb je ugotav-
ljanje interesa za nakup poslovnega objekta s pripada-
jočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Vele-
nje. Ponudniki naj k nezavezujoči informativni ponudbi 
priložijo izpolnjen Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku 
(Obrazec št. 1) nezavezujoče ponudbe v obliki pisma 
o nameri lahko vložijo domače in tuje fizične ali pravne 
osebe. Pismo o nameri naj vsebuje podatke o zaintere-
sirani osebi – Obrazec 1, predlagano višino kupnine za 
celoten poslovni objekt.

Prodajalec se ne zavezuje skleniti zavezujočega 
pravnega posla s ponudnikom na podlagi tega povabila.

Predmet prodaje v tem povabilu k oddaji pi-
snih nezavezujočih informativnih ponudb je poslovni 
objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška 
cesta 37/b, Velenje, in sicer nepremičnine: ID znak 
parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak 
parcela 964 678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak 
parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID znak 
parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID znak 
parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 677/2, ID znak 
parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, ki so 
v lasti Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o.

Obravnavan kompleks se nahaja ob Koroški cesti 
v Velenju. Dostop do nepremičnin je urejen po Koroški 
cesti oziroma po Cesti pod parkom. V okolici se nahajajo 
razni poslovni objekti, park, individualni in večstanovanj-
ski objekti, muzej … Nepremičnina je locirana na gosto 
poseljenem predelu mesta in je dobro vidna. Parkiranje 
je urejeno pred objektom, na asfaltiranem parkirišču 
ter na javnih parkiriščih v okolici. Zemljišče je kot celo-
ta zaokroženo, nepravilne oblike, normalno dostopno 
in komunalno opremljeno (elektrika, voda, kanalizacija, 
telekomunikacije).

Poslovni objekt je bil po pridobljenih podatkih zgra-
jen leta 1978 in je etažnosti K+P+2. Konstrukcija objekta 
je armiranobetonski skelet na točkovnih in pasovnih te-
meljih. Obodne in predelne stene so pozidane z opečni-
mi zidaki, stropne plošče so armiranobetonske. Streha 
objekta je dvokapnica, kritina s pločevino. Fasada na 
objektu je klasični slikani omet, delno fasadna opeka. 
Stavbno pohištvo v objektu je pvc izvedbe, zasteklitve 
so izolacijske. V kleti objekta se nahajajo prostori ar-
hiva, v pritličju tehnični prostor (toplotna podpostaja), 
sprejemnica ter prostori za stranke. V 1. in 2. nadstropju 
so locirani pisarniški prostori različnih velikosti, čajna 
kuhinja, sanitarije, sejni sobi ter ostali pomožni prostori. 
Vse stene in stropi so ometani in slikani, finalni tlaki so 
keramične ploščice, laminat, pvc, naravni kamen in la-
kiran lamelni parket. Objekt je priključen na javno vodo-
vodno, kanalizacijsko ter električno omrežje. Ogrevanje 
poteka centralno, radiatorsko, daljinsko (TEŠ). Pisarne 
so klimatizirane.

Objekt in prostori v njem so v dobrem stanju, redno 
vzdrževani, v funkciji. Pisarniški prostori so bili v zadnjih 
letih obnovljeni (finalne talne obloge, opleski, preuredi-
tev pritličja, nova toplotna podpostaja, menjava klimat-
skih naprav …).

Neto tlorisna površina poslovnega objekta po podat-
kih registra nepremičnin (Gurs, 2020) znaša 1.458 m2. 
Od tega pisarniški prostori merijo 1.297,80 m2 in prostori 
arhiva 160,20 m2.

Zemljišče je v naravi pozidano s poslovnim objek-
tom (nepremičnina ID znak parcela 964 675/1 – stavbi-
šče), prosto površino predstavlja asfaltirana manipula-
tivna površina, zelene površine (nepremičnine ID znak 
parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 676/1, ID znak 
parcela 964 678/2 in ID znak parcela 964 674/1), delno 
kolesarska pot ob cesti in cesta.

Bremena in pravice drugih: na obravnavanih par-
celah so zavedena naslednja bremena oziroma pravice 
drugih:

– na vseh parcelah je vknjižena hipoteka v korist 
NLB d.d., za katero bo po poplačilu kupnine izdano 
zemljiško knjižno dovolilo za izbris hipoteke iz Zemljiške 
knjige,

– pri parcelah 676/3,674/5, 674/4, 674/1 in 677/2 
k.o. Velenje je vknjižena neprava stvarna služnost v ko-
rist Mestne občine Velenje (dostop, uporaba in vzdrže-
vanje kolesarskih površin in površin za pešce),

– pri parcelah 678/2 in 674/1 k.o. Velenje je vknji-
žena neprava stvarna služnost v korist podjetja Vimosa 
d.o.o. (služnostna pravica hoje in vožnje).

Dostop do predmetnih nepremičnine je urejen iz 
Koroške ceste – parcele št. 3591/16, 3594/4 in 3591/13 
k.o. Velenje (javno dobro).

Prostorski red: po zemljiškem katastru je predmet-
na lokacija opredeljena kot območja stavbnih zemljišč.

V zemljiški knjigi ni vpisana zaznamba prepovedi 
v skladu s 94. členom GZ.

Pogodbe, najemi, tožbe in podatki o morebit-
nih preteklih prodajah obravnavane nepremičnine: 
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del objekta se oddaja v najem: približno 180 m2 za 
1.440 €/mesec.

Vse navedene nepremičnine se prodajo skupaj kot 
celota.

IIl. Pogoji za sodelovanje – pogoji za oddajo pisnih 
nezavezujočih ponudb za nakup

1. Na podlagi zbiranja pisnih nezavezujočih ponudb 
prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe, četudi 
ponudba vsebuje zahtevane elemente iz tega povabila.

2. Ponudbe lahko oddajo domače in tuje pravne in 
fizične osebe.

3. Ponudba mora v pisni obliki vsebovati naziv po-
nudnika, točen naslov, predmet ponudbe, ponujeno ceno 
ter način in rok plačila kupnine. Podpisati pa jo mora od-
govorna oseba. V primeru, da ponudbo oddaja pravna 
oseba, mora biti ponudba žigosana (če uporablja žig).

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno 
v EUR za celoto.

5. Ponudnik mora v ponudbi dodatno pisno izjaviti, 
da je seznanjen, da Komunalno podjetje Velenje d.o.o., 
Koroška cesta 37/b, Velenje, del poslovnih prostorov 
(180 m²) oddaja v najem. Zato se bosta prodajalec in 
potencialni kupec za ta del prostorov, hkrati s sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe, dogovorila o pogojih za skleni-
tev najemne pogodbe z najemnikom pod enakimi pogoji.

6. Ponudnik mora v pisni ponudbi izjaviti, da je 
seznanjen s celotno vsebino objave, ki se nanaša na 
zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb za prodajo pred-
metne nepremičnine.

7. Ponudnik mora v pisni ponudbi dodatno izjaviti, 
da je seznanjen s prodajo obravnavane nepremičnine 
po načelu »videno-kupljeno«.

8. V primeru izvedbe pravnega posla, kupec plača 
tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek 
na dodano vrednost na prodajno vrednost nepremičnin.

9. Prodajalec bo obravnaval oziroma upošteval vse 
ponudbe, ki bodo prispele na naslov prodajalca do 30. 6. 
2020 do 10. ure. Prodajalec se ne zavezuje upoštevati 
kasneje prispelih ponudb.

10. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s priporočeno 
pošiljko po pošti na naslov: Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje, s pripisom oziroma 
z oznako:

»Zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb – Ne odpi-
raj« ter navedbo predmeta povabila

»Prodaja poslovnega objekta s pripadajočim zemlji-
ščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

11. Ponudba mora biti v slovenskem jeziku.
12. Vsi ponudniki bodo obveščeni o nadaljnjem 

postopku prodaje v 30 dneh po poteku roka za zbiranje 
pisnih nezavezujočih ponudb.

IV. Kriteriji izbora ponudnika in možnost sklenitve 
prodajne pogodbe

V primeru, da bo ponudnik ponudil ustrezno ponud-
bo, ki je izražena v najvišji ponujeni ceni za predmet pro-
daje, lahko prodajalec s ponudnikom izvede pogajanja in 
z njim sklene pogodbo ali izvede drug oddajni postopek, 
kot na primer zbiranje zavezujočih ponudb, o čemer bo 
ponudnika obvestil pisno.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku te 
točke, si prodajalec pridržuje pravico, da ponudnike, 
ki so ponudili primerljive ponudbe, povabi k izboljšavi 
ponudb, oziroma da z njimi izvede dodatna pogajanja 
ali ne izbere nobenega ponudnika oziroma z nobenim 
ponudnikom ne sklene prodajne pogodbe za predmet 
prodaje ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje.

Vse morebitne javne dajatve (DDV) in stroške, 
vključno z notarskimi stroški, v zvezi s sklenitvijo pro-
dajne pogodbe nosi in plača izbrani kupec oziroma 
najemnik.

V. Oddaja pisnih nezavezujočih ponudb za najem
V primeru, da ponudnik ni zainteresiran za nakup 

nepremičnin, ki so predmet prodaje, je pa zainteresiran 
za najem predmetnih nepremičnin, izpolni Obrazec 2.

V primeru najema ponudbe pošljite v zaprti kuverti 
s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Komunalno 
podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje, 
s pripisom oziroma z oznako:

»Zbiranje pisnih nezavezujočih ponudb – Ne odpi-
raj« ter navedbo predmeta povabila

»Najem poslovnega objekta s pripadajočim zemlji-
ščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje«.

Pogoji glede prodaje predmetnih nepremičnin iz 
tega zbiranja nezavezujočih ponudb, se smiselno upo-
rabljajo tudi za primer najema.

VI. Stroški postopka in izjava volje
Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe v zvezi 

s sodelovanjem v predmetnem postopku zbiranja ne-
zavezujočih ponudb, ne glede na uspeh v postopku. 
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka 
in pogojev zbiranja nezavezujočih ponudb.

Ponudniki s svojim vstopom v predmet postopka 
zbiranja ponudb soglašajo s pogoji izvedbe le-tega, 
izrecno tudi s pogoji, zapisanimi v tem Zbiranju neza-
vezujočih ponudb.

VII. Pravica do preklica in izključitve odškodninske 
odgovornosti prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez 
pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge 
elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek 
zbiranja nezavezujočih ponudb, za kar ne nosi nobene 
odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zo-
per prodajalca uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti 
izključena.

VIII. Informacije: vse informacije o tehničnih podat-
kih in v zvezi ogledom nepremičnine dobijo ponudniki 
pri predstavniku prodajalca, Saša Milijaš, vsak delovni 
dan, na tel. 041/368-686 ali po elektronski pošti na e-na-
slovu: sasa.milijas@kp-velenje.si. Vse ostale informacije 
v zvezi z zbiranjem pisnih nezavezujočih ponudb dobijo 
ponudniki pri predstavnici prodajalca: Andreja Mešter, 
vsak delovni dan, na tel. 031/649-416 ali po elektronski 
pošti na e-naslovu: andreja.mester@kp-velenje.si.

IX. Pravo in pristojnosti: v zvezi s tem zbiranjem 
nezavezujočih ponudb in iz njega izhajajočimi razmerji, 
se uporablja pravni red Republike Slovenije.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
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Obrazec 1 

PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA OBJEKTA S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM NA 
NASLOVU KOROŠKA CESTA 37/B, VELENJE 

1. PREDMET NAKUPA:  

poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje, in sicer 
nepremične ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak parcela 964 
678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID 
znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID znak parcela 964 677/1, ID znak 
parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, v lasti 
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. 

 
2. PODATKI O PONUDNIKU:  

Naziv oziroma ime in priimek:  

Naslov:  

Pravni zastopnik:  

Št. Telefona:  

Elektronska pošta:  

Matična številka ali EMŠO: 

Davčna številka:  

Št. TRR računa:  

Kontaktna oseba:  

 
3. PONUJENA CENA 

Ponujena cena za nakup poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška 
cesta 37/b, Velenje ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak parcela 
964 678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 
674/1, ID znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID znak parcela 964 677/1, ID 
znak parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, v lasti 
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. znaša: _________________________ EUR brez 
davščin. 

 
4. OPIS PONUDBE:  

 

Žig   NAZIV PONUDNIKA:  

__________________________ 

Podpis 

__________________________ 
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Obrazec 2 

PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA OBJEKTA S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM NA 
NASLOVU KOROŠKA CESTA 37/B, VELENJE 

1. PREDMET NAJEMA:  
 

poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška cesta 37/b, Velenje, in sicer 
nepremičnine ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 964 676/3, ID znak parcela 964 
678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID 
znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID znak parcela 964 677/1, ID znak 
parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak parcela 964 676/4, v lasti 
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. 

 
2. PODATKI O PONUDNIKU:  

Naziv oziroma ime in priimek:  

Naslov:  

Pravni zastopnik:  

Št. Telefona:  

Elektronska pošta:  

Matična številka ali EMŠO: 

Davčna številka:  

Št. TRR računa:  

Kontaktna oseba:  

 
3. PONUJENA CENA 

Ponujena cena za najem poslovnega objekta s pripadajočim zemljiščem na naslovu Koroška 
cesta 37/b, Velenje na parcelah št. 678/4, 676/3, 678/5, 674/5, 674/4, 674/1, 678/2, 675/1, 
677/1, 677/2, 676/1 in 676/4 vse v k.o. Velenje (ID znak parcela 964 678/4, ID znak parcela 
964 676/3, ID znak parcela 964 678/5, ID znak parcela 964 674/5, ID znak parcela 964 
674/4, ID znak parcela 964 674/1, ID znak parcela 964 678/2, ID znak parcela 964 675/1, ID 
znak parcela 964 677/1, ID znak parcela 964 677/2, ID znak parcela 964 676/1 in ID znak 
parcela 964 676/4) v lasti Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. znaša: 
_________________________ EUR brez davščin.  

 
4. OPIS PONUDBE:  

 

Žig   NAZIV PONUDNIKA:  

__________________________ 

Podpis 

__________________________ 
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Št. 101-2/2020/5 Ob-2032/20
Pravila Sindikata VIR Prodnik, s sedežem Vir, 

Valvazorjeva ulica 9, 1230 Domžale, se z dnem 19. 5. 
2020 hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno 
številko 101-2/2020.

Evidence sindikatov
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 Ob-2046/20
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % odstotkov kapitala imajo: Naš čas, 

d.o.o. 50,3342 %; Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zako-
šek, 8,6439 %; Stanislav Vovk, 7,6695 %; Mitja Čretnik, 
6,5461 %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I R 31/2019 Os-1254/20
Okrožno sodišče v Celju je dne 2. 12. 2019 v zadevi 

pod opr. št. I R 31/2019, sklenilo:
Predlagateljica je dne 1. 2. 2019 zoper nasprotnega 

udeleženca vložila predlog zaradi priznanja tuje sodne 
odločbe. Sodišče je dne 13. 2. 2019 izdalo sklep, s ka-
terim je predlogu predlagateljice ugodilo.

Navedeni sklep je sodišče poskušalo vročiti na-
sprotnemu udeležencu tako na naslov v Republiki Ma-
kedoniji, od koder se je poštna pošiljka vrnila z oznako, 
da se nasprotni udeleženec nahaja v Republiki Srbiji. 
Nadalje pa je sodišče poskušalo pisanje nasprotnemu 
udeležencu vročiti na naslov v Republiki Srbiji, od koder 
se je sodna pošiljka ravno tako vrnila z oznako, da se 
je naslovnik odselil.

Zaradi navedenega je sodišče nasprotnemu ude-
ležencu na podlagi predloga predlagateljice v skladu 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi 
z 42. členom ZNP-1 postavilo začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico nasprotnemu udeležencu 
je sodišče v skladu s 4. točko 82. člena ZPP v zvezi 
z 42. členom ZNP-1 imenovalo Stanko Hribar, odvetni-
co v Celju.

Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 1. 2020

I 9/2020 Os-1964/20
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upni-

ka Zdravka Rob, EMŠO 3101958500825, Kolodvor-
ska 12, Kočevje, ki ga zastopa Saša Štrubelj – odvetni-
ca, Brezje pri Grosupljem 36, Grosuplje, zoper dolžnico 
Lidijo Hudorovič, EMŠO 2101982505532, Ljub ljanska 
cesta 9, Kočevje, zaradi izterjave 1.535,00 EUR s pp, 
sklenilo:

Dolžnici Lidiji Hudorovič, Ljub ljanska cesta 9, Ko-
čevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na 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. Zvone 
Janež, Škrabčev trg 54, 1310 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 postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 3. 2020

II N 460/2019-26 Os-1573/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodniku Andre-

ju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljice Marine 
Petrič, Hruševska cesta 34b, Ljub ljana, ki jo zastopa 
Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec, d.o.o., iz Ljub-
ljane, zoper nasprotnega udeleženca Branka Petrič, 

Objave sodišč

Hruševska cesta 34b, Ljub ljana, ob udeležbi: 1. Mark 
Bučar, Dragomelj 155, Domžale, ki ga zastopa Marinka 
Smeh Štorman, odvetnica v Šmarjah pri Jelšah, 2. Šte-
fan Polajžar, Hruševska cesta 106, Ljub ljana, 3. Katari-
na Petrič, Zaloška cesta 69, Ljub ljana, ki jo kot začasni 
zastopnik zastopa Aleš Malavašič, odvetnik v Ljub ljani, 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom z dne 
20. 2. 2020 udeleženki Katarini Petrič na podlagi tre-
tjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne 
lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripada-
jočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona 
o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, 
odvetnika Aleša Malavaševiča, Zaloška cesta 269/II, 
Ljub ljana, ker je navedena udeleženka neznanega pre-
bivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Katarino Petrič zastopal vse 
do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 2. 2020

0865 In 318/2012 Os-1649/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Okrajno sodišče v Ljub ljani, VL 70419/2010, matična 
št. 2399121000, Miklošičeva cesta 10, Ljub ljana, pro-
ti dolžnici Jerneji Dogandžić, EMŠO 0809979505780, 
Zone 56, P.O. BOX 39304, QA Doha, zaradi izterjave 
450,00 EUR, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi od-
vetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 3. 2020

0865 I 5/2015 Os-1651/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Okrajno sodišče v Ljub ljani, matična št. 2399121000, 
davčna št. 66807107, Miklošičeva cesta 10, Ljub ljana, 
proti dolžnici Jerneji Dogandžić, EMŠO 0809979505780, 
Zone 56, Street 516, Villa no. 64, QA, Doha, zaradi izter-
jave 300,00 EUR, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi od-
vetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 3. 2020
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0865 I 4250/2016 Os-1652/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Okrajno sodišče v Ljub ljani, računovodstvo (opr. št. 
VL 43271/11), Miklošičeva 10, Ljub ljana – dostava, zoper 
dolžnico Jernejo Dogandžić, EMŠO 0809979505780, 
Zone 56, Street 516, Villa no. 64, P.O. BOX 39304, QA, 
Doha, zaradi izterjave 130,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi od-
vetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 3. 2020

VL 85774/2018 Os-1980/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetnik – Jure Ivančič, 
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti 
dolžniku Samu Oman, Jadranska cesta 16C, Ankaran 
- Ancarano, ki ga zastopa zak. zast. odv. Kira Zorman, 
Ferrarska ulica 12, Koper - Capodistria – dostava, zaradi 
izterjave 25.389,99 EUR, sklenilo:

Dolžniku Samu Oman, Jadranska cesta 16C, An-
karan - Ancarano, 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 začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Kira Zor-
man, Ferrarska ulica 12, Koper.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 2. 2020

I 186/2020 Os-1991/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem so-

delavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetoval-
cu, v izvršilni zadevi upnika Kommunio, upravljanje 
nepremičnin, d.o.o., matična št. 5778638000, davčna 
št. 44041209, Metelkova ulica 7B, Ljub ljana, ki ga za-
stopa Odvetniška pisarna Bratuša Ažnik, odvetniške 
storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, zoper dol-
žnika Uroša Babaji Krajnc, EMŠO 0110974500310, Za-
grebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 317,39 EUR 
s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven 
naroka, dne 8. maja 2020 sklenilo:

Dolžniku Urošu Babaji Krajnc, EMŠO 
0110974500310, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico dr. Ur-
ško Kežmah, Titova cesta 2A, 2000 Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-

stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2020

II N 43/2020 Os-1871/20
Okrožno sodišče na Ptuju je po višji sodnici Albini 

Hrnec Pečnik, v nepravdni zadevi predlagatelja Držav-
no odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek 
na Ptuju, Jadranska ulica 12, Ptuj, zoper nasprotna 
udeleženca: 1. Sultanija Bajrić, Rajh Nade ulica 4, Lju-
tomer, 2. Jasmin Horvat, Cvetna ulica 35, Lendava, ki ga 
zastopa začasna zastopnica Metka Matjašič Šerdoner, 
odvetnica na Ptuju, zaradi določitve preživnine za mld. 
otroke, dne 27. marca 2020 sklenilo:

Predlogu predlagatelja se ugodi in se drugemu 
nasprotnemu udeležencu Jasminu Horvatu postavi za-
časna zastopnica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner, 
Potrčeva cesta 4/a, Ptuj.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka.

Te pravice ima začasna zastopnica od dneva po-
stavitve do tedaj, dokler drugi nasprotni udeleženec ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 3. 2020

II N 74/2020 Os-1883/20
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici 

Albini Šmid, v nepravdni zadevi predlagatelja Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek na 
Ptuju, Jadranska ulica 12, Ptuj, zoper nasprotno udele-
ženko Manuelo Strmšek, Ruška cesta 81/a, Maribor, ki 
jo zastopa začasna zastopnica Metka Matjašič Šerdo-
ner, odvetnica na Ptuju, zaradi določitve preživnine za 
mld. otroka, dne 10. aprila 2020 sklenilo:

Predlogu predlagatelja se ugodi in se nasprotni 
udeleženki Manueli Strmšek postavi začasna zastop-
nica odvetnica Metka Matjašič Šerdoner, Potrčeva 
cesta 4/a, Ptuj.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice ima začasna zastopnica od dneva po-
stavitve do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 4. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 175/2019 Os-1862/20
V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 

obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Bojan Kežman, rojen 27. 11. 

1968, EMŠO 2711968500199, umrl 17. 6. 2019, nazad-
nje stanujoč Mali Obrež 3, p. Dobova.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: 
D 175/2019.
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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 27. 3. 2020

O 75/71 Os-1872/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Rozman Antonu, rojenem 24. 5. 
1887, nazadnje stanujoč Breznica št. 18, ki je umrl dne 
18. 3. 1971.

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

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

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2020

D 293/2019 Os-1873/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Gerčar Francu, rojenem 26. 11. 
1871, nazadnje stanujoč Doslovče 19, Žirovnica, ki je 
umrl dne 22. 2. 1956.

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

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

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2020

D 295/2019 Os-1874/20

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Ani Kern, rojeni Knafelj, rojeni 
12. 8. 1890 v Vrbi, nazadnje stanujoči Doslovče 21, Ži-
rovnica, ki je umrla dne 17. 9. 1957.

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

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

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2020

D 298/2019 Os-1875/20
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Rozman Janezu, rojenem 2. 8. 
1890 v Dvorski vasi, nazadnje stanujoč Doslovče 5, Ži-
rovnica, ki je umrl dne 7. 11. 1956.

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

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

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 15. 4. 2020

A 391/1910 Os-2006/20
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivani Greblo, ženi 

Antona, roj. Škorja, dne 31. 8. 1824, nazadnje stanujoči 
v Ospu, ki je umrla dne 13. 8. 1910.

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

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih 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 Kopru
dne 11. 5. 2020

D 51/2018 Os-1775/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Robertu Med-

ved, roj. 22. 4. 1968, umrl 22. 1. 2018, nazadnje stan. 
Trg na Stavbah 8, Litija, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja 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 zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog 
za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. 
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 5. 3. 2020
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I D 282/1985 Os-1961/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. 

št. I D 282/1985 v teku zapuščinski postopek po pok. 
Tomislavu Kastelic, sin Marijana, rojen 2. 1. 1956, umrl 
6. 1. 1985, nazadnje stanujoč Tabor 4, Ljub ljana, drža-
vljan SR Slovenije in SFRJ.

S sklepom o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljub-
ljani, Enote v Ljub ljani, opr. št. I D 282/85 z dne 11. 9. 
1988, so bili za dediče po pok. Tomislavu Kastelicu na 
podlagi zakonitega dedovanja proglašeni njegova teta 
Vekoslava Dolenc, njegov stric Blaž Jesenko, njegovi 
polbratranci Drago Svetičič, Janez Svetičič, Miro Kaste-
lic, Miroslav Slavko Kovič, Peter Kovič (Steiner), Vinko 
Kovič in Zdenko Stavanja ter njegove polsestrične Julija 
Kunc, Blagica Bobik, Majda Anischuk in Milojka Mazi. 
Po opravljenih poizvedbah je sodišče ugotovilo, da sta 
dediča Vinko Kovič in Majda Anischuk že pokojna, ne 
razpolaga pa sodišče s popolnimi podatki o njunih de-
dičih, temveč ima le podatek, da je Vinko Kovič zapustil 
sina Cvetana Kovača, neznanega rojstnega datuma in 
naslova bivališča in hčer Blagico Brus, neznanega roj-
stnega datuma in znanega naslova bivališča, Majda Ani-
schuk pa je zapustila sina Michaela in hčer Ljubo, oba 
živeča v Kanadi, neznanih priimkov, rojstnih datumov in 
naslovov bivališča.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva navedene dediče in vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS in na sodni deski sodišča. Po pre-
teku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nada-
ljevalo ter izdalo dodatni sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 4. 2020

D 210/2017 Os-2011/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 26. 9. 1982 umrli Sodja Frančiški, rojeni dne 
13. 4. 1903, neznanega zadnjega prebivališča, in sicer 
zaradi dedovanja premoženja Agrarne skupnosti Bo-
hinjska Bistrica.

Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnice, predvsem o njeni vnukinji po pokojnem 
sinu Sodja Vincencu, neznanega imena, ki domnevno 
prebiva v Švici. Njena mati je žena pokojnega Sodja 
Vincenca, Spivak Barbara. Sodišče bi navedeno dedinjo 
želelo pozvati na podajo dedne izjave glede dedovanja 
premoženja zapustnice.

Zakonito dedinjo po zapustnici, vnukinjo po pokoj-
nem sinu Sodja Vincencu, domnevno živečo v Švici, 
pozivamo, da se v enem letu po objavi tega oklica prija-
vi pri tukajšnjem sodišču kot dedinja. Če se po preteku 
enega leta od objave oklica pri sodišču ne bo zglasila, 
bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj 
znanih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 14. 5. 2020

Oklici pogrešanih

N 27/2019 Os-2007/20
Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek 

na predlog predlagatelja Mateja Petkovšek, Planina 83, 

Planina, ki ga zastopa Luka Skvarča, odvetnik v Cerkni-
ci, zoper nasprotno udeleženko Marijo Bauman, rojena 
Simčič, zadnji znan naslov Gornja Planina 87, Planina, 
sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne 
udeleženke za mrtvo.

O pogrešani je znano le to, da je njen rojstni priimek 
Simčič, da je postala lastnica nepremičnega premoženja 
dne 22. 10. 1916 na podlagi prisojila po Janezu Bauma-
nu ter na podlagi dogovora z dne 22. 10. 1915, in da je 
takrat živela na naslovu Gornja Planina 114.

Sodišče poziva Marijo Bauman, rojeno Simčič, da 
se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti 
Marije Bauman, rojene Simčič, da to sporočijo sodišču 
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer jo bo po 
poteku tega roka sodišče razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 5. 2020

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 294/2020 Os-2077/20

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je 14. 4. 2020 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 294/2020 s katero zahteva, da se ugotovi, da so ne-
premičnina parcela k.o. 1132-Primož, parc. št. 383/37, ki 
v naravi predstavlja zemljiško parcelo in stavbo št. 750, 
last Tanje Janžek do celote, denarna sredstva prvo to-
žene stranke Mitja Janžka v znesku 454.888,35 EUR, 
denarna sredstva drugo tožene stranke Maje Otorepec 
v znesku 64.934,88 EUR in denarna sredstva tretje to-
žene stranke Tanje Janžek v znesku 212.222,13 EUR, 
premoženje nezakonitega izvora. Nadalje zahteva, da 
se to premoženje toženi stranki odvzame in odredi, da 
postane last Republike Slovenije.

2. Tožene stranke: 1. Mitja Janžek, EMŠO: 
1008984500275, Trnovec pri Dramljah 68, 3222 Dram-
lje, 2. Maja Otorepec, EMŠO 2602988505320, Trno-
vec pri Dramljah 68, 3222 Dramlje in 3. Tanja Janžek, 
EMŠO: 1801978506204, Bodrež 35C, 3231 Grobelno.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
1. Tretje toženi stranki Tanji Janžek, EMŠO: 

1801978506204, stanujoči na naslovu Bodrež 35C, 
3231 Grobelno, ali komurkoli drugemu po njenem po-
oblastilu prepove, da odtuji in obremeni nepremičnino

– parcela k.o. 1132-Primož, parc. št. 383/37, ki 
v naravi predstavlja zemljiško parcelo in stavbo št. 750, 
last Tanje Janžek do celote.

Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje 
v zemljiški knjigi.

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
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V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI 
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do 
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz 
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravo-
branilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen 
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli 
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito 
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 29. 5. 2020.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 22. 5. 2020

Kolektivni delovni spori

X Pd 113/2020 Os-2041/20
Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. člena 

Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obve-
šča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni 
delovni spor med predlagateljem: KONFERENCA SLO-
VENSKIH SINDIKATOV, Trg svobode 26F, Slovenska 
Bistrica in nasprotnim udeležencem: TOVARNA OLJA 
GEA, Trg svobode 3, Slov. Bistrica, zaradi: ugotovitve 
reprezentativnosti sindikata pri delodajalcu.

Vse osebe, organi in združenja, ki so nosilci pravic 
in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, se lahko 
udeležijo postopka (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). 
Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas po-
stopka na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 
51. člena ZDSS-1).

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 20. 5. 2020.

Delovno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2020

X Pd 109/2020 Os-2042/20
Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na pod-

lagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je 
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: SIN-
DIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Sloven-
ska Bistrica, in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA 
SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 2, Ljub ljana, zaradi: 
veljavnosti pogodbe o zagotavljanju pogojev za sindi-
kalno delo.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je 
razpisan na dan 27. 8. 2020 ob 9. uri, razpravna dvorana 
3/III. nadstropje, Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani, 
Resljeva 14, Ljub ljana.

To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na 
spletni strani tega sodišča od dne 21. 5. 2020.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 21. 5. 2020
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Spričevala preklicujejo

Cirar Matjaž, Špital 1a, Zagorje ob Savi, indeks, 
št. 31150025, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
farmacijo, leto izdaje 2015. gno-341782

Jerman Damjana, Klemenova ulica 7, Ljub-
ljana-Polje, spričevalo, št. 891/98 za poklic trgovski po-
slovodja, izdano pri CPU, leta 1999. gnp-341781

Mars Miroslava, Na soseski 8a, Mari-
bor, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji, 
št. 32575251-113-2019-56026/32575251, izdano na ime 
Miroslava Slavinec, izdano pri Socialni zbornici Sloveni-
je, leta 2019. gnt-341752

Drugo preklicujejo

Bajram Kukaj, Kočevarjeva ulica 8, Novo me-
sto, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.0-02-2010-87030, izdajatelj Šolski cen-
ter Celje, leto izdaje 2010. gnb-341745

Benjamin Pantner s.p., Rakovlje 17D, Braslovče, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500008737002, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Benjamin Pantner. gny-341747

C.N. TRANSPORT d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, 
izvod licence, št. GE011231/07109/007. gnw-341749

C.N. TRANSPORT d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, 
izvod licence, št. GE011231/07109/002. gnv-341750

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, dovolilnico, št. 543251, za državo Albanija, oznaka: 
008/11, koda: V003901. gng-341765

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, dovolilnico, št. 00089, za državo Armenija, oznaka: 
051/09, koda: V000259. gnf-341766

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 5466, za državo BiH, oznaka: 070/11, 
koda: V010066. gne-341767

DRAGANOVIĆ d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 089432, za državo GEO, oznaka: 268/01, 
koda: V002912. gnd-341768

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 00088, za državo Armenija, oznaka: 
051/09, koda: V000258. gnq-341755

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 00082, za državo Armenija, oznaka: 
051/09, koda: V000252. gnp-341756

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 4981, za državo BiH, oznaka: 070/11, 
koda: V000551. gno-341757

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, dovolilnico, št. 676204, za državo Turčija, oznaka: 
792/36, koda: V000914. gnn-341758

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Ža-
lec, dovolilnico, št. 657058, za državo Turčija, oznaka: 
792/63, koda: V001118. gnm-341759

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 543259, za državo Albanija, oznaka: 
008/11, koda: V003909. gnl-341760

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 543222, za državo Albanija, oznaka: 
008/11, koda: V003872. gnk-341761

Preklici

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 543215, za državo Albanija, oznaka: 
008/11, koda: V003865. gnj-341762

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 543159, za državo Albanija, oznaka: 
008/11, koda: V003809. gni-341763

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
dovolilnico, št. 089401, za državo Gruzija, oznaka: 
268/01, koda: V001481. gnh-341764

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 543201, za državo Albanija, ozna-
ka: 008/11, koda: V003851. gnc-341769

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 00070, za državo Armenija, ozna-
ka: 051/09, koda: V000240. gnb-341770

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 00077, za državo Armenija, ozna-
ka: 051/09, koda: V000247. gnz-341771

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 5021, za državo BiH, oznaka: 
070/11, koda: V000591. gny-341772

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 5022, za državo BiH, oznaka: 
070/11, koda: V000598. gnx-341773

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 5028, za državo BiH, oznaka: 
070/11, koda: V000598. gnw-341774

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 089399, za državo GEO, oznaka: 
068/01, koda: V001479. gnv-341775

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 676238, za državo TR, oznaka: 
792/36, koda: V000948. gnu-341776

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 657087, za državo TR, oznaka: 
792/63, koda: V001147. gnx-341777

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 657088, za državo TR, oznaka: 
792/63, koda: V001148. gns-341778

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 657089, za državo TR, oznaka: 
792/63, koda: V001149. gnr-341779

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dovolilnico, št. 657106, za državo TR, oznaka: 
792/63, koda: V001166. gnq-341780

FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmar-
ješke Toplice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500028499001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Petar Vrbančić. gnn-341783

Križman Lea, Stara fužina 102, Bohinjsko Je-
zero, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
št. 1280-18/2020, izdano pri Univerzitetnem kliničnem 
centru Ljub ljana, leta 2020. gnx-341748

LANKON d.o.o., Špruha 40, Trzin, izvod licence, 
št. 016948/002, za vozilo Scania, reg. št. KPBN886, 
veljavnost do 31. 1. 2025. gnc-341744

Man Servis Maček d.o.o., Drofenikova ulica 5, Šen-
tjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011776002, 
izdano na ime Potočnik Miran. gnu-341751

Matijaš Igor, Klanska c. 19, Medvode, spričevalo 
o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega pre-
voza blaga, št. 802102, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 2012. gnz-341746
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PUNTAR TRANSPORT D.O.O., CESTA POD 
SLIVNICO 2, Cerknica, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500020210002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Janez Puntar. gnd-341743

Sečnik Ivan, Na Logu 1, Škofja Loka, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500015247002, izdal Cetis d.d. 
gnr-341754

Šuštar Dušan, Ulica heroja Staneta 2, Žalec, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 611794, izdano pri Ministrstvu za promet in zveze, 
leta 1998. gns-341753

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list 
Republike Slovenije d.o.o. – direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si
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