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Javni razpisi

Št. 322-4/2020-7 Ob-2302/20

Ustavitev postopka javnega razpisa
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 

Koper, je dne 18. 6. 2020 v zadevi Javnega razpisa 
za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »Ru-
meno-modre noči 2020« (v nadaljevanju javni razpis), 
izdala sklep številka 322-4/2020-6. Z izrekom tega 
sklepa je bilo odločeno, da se postopek javnega raz-
pisa ustavi.

Mestna občina Koper

Št. 6316-6/2020-10 Ob-2312/20

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova 30, Ljub ljana, na pod-
lagi 14. in 15. člena Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19), 15. člena Pravilnika o Cilj-
nih raziskovalnih programih (CRP) (Uradni list RS, 
št. 43/11 in 6/12 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik 
o CRP), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise 
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 
in 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020 (v nadaljnjem 
besedilu: Metodologija), Metodologije ocenjevanja in 
izbora prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih 
projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zago-
tovimo.si hrano za jutri« v letu 2020, št. 012-1/2020-6 
z dne 18. 6. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija 
CRP), Usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za pripravo Javnega razpisa Ciljnega razisko-
valnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 
2020, št. 631-1/2020/7 z dne 9. 6. 2020 (v nadaljnjem 
besedilu: Usmeritve) in na podlagi soglasja Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slo-
venije, št. 631-25/2019/13 z dne 18. 6. 2020, objavlja

javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano  
za jutri« v letu 2020

1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v nadalj-
njem besedilu: agencija),

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: MKGP).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 

programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 
(v nadaljnjem besedilu: Javni razpis CRP »Zagotovi-
mo.si hrano za jutri«) je izbor in sofinanciranje razi-
skovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju 
v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na 
posameznem področju javnega interesa, ki so nujne 
za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja 
slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane 
in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem 
njihovega izvajanja.

Javni razpis CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri« 
temelji na strateških ciljih, opredeljenih v sektorskih do-
kumentih: Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva, Resoluciji o nacio-
nalnem gozdnem programu in Strategiji prilagajanja 
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spre-
membam.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebi-
nami MKGP v okviru štirih težišč CRP »Zagotovimo.si 
hrano za jutri«:

Težišča 1: Prehranska varnost Slovenije
Težišča 2: Konkurenčnost pro izvodnje hrane in ob-

novljivih naravnih virov
Težišča 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Težišča 4: Razvoj podeželja
Težišča CRP iz prejšnjega odstavka ustrezajo stra-

teškim in drugim razvojnim dokumentom MKGP.
Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski 

okvir za razpisane teme, ki pokrivajo skupne vsebine in 
skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP in imajo 
skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP, sledijo 
osnovnim ciljem in prednostnim programskim usmeri-
tvam kmetijske politike.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obra-
zložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in ce-
lotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe 
MKGP so priloga javnemu razpisu.
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Razpisani tematski sklopi in teme
Težišče 1: Prehranska varnost Slovenije
Tematski sklop: 1.1. Zdravstveno varstvo rastlin
Številka teme: 1.1.1.
Naslov teme: Preučitev možnosti za zmanjšanje 

odvisnosti od uporabe kemičnih pesticidov v kmetijstvu 
z uporabo plinske plazme

Cilji projekta:
– izvesti kritični pregled obstoječe literature glede 

uporabe plinske plazme v kmetijstvu,
– preučiti potencial razkuževanja ekološkega in 

konvencionalnega semenskega materiala izbranih polj-
ščin in zelenjadnic z uporabo plinske plazme,

– preučiti potencial zmanjšanja vsebnosti mikoto-
ksinov v žitih z uporabo plinske plazme,

– preučiti vpliv na skladiščne sposobnosti ter ohra-
njanje kakovosti izbranih zelenjadnic in jagodičja z upo-
rabo plinske plazme,

– preučiti morebiten vpliv uporabe plinske plazme 
na razvoj rastlin,

– pripraviti smernice za optimizacijo parametrov 
plazemske obdelave semena in izbranih pridelkov.

Številka teme: 1.1.2.
Naslov teme: Obvladovanje marmorirane smrdljivke 

(Halyomorpha halys)
Cilji projekta:
– preučiti biologijo marmorirane smrdljivke v slo-

venskih razmerah z namenom poznavanja razvoja ter 
svetovanja ukrepov za preprečevanje škode v kmetijski 
pridelavi ter ukrepov za prebivalce v naseljih,

– preučiti učinkovitost metod za spremljanje nav-
zočnosti marmorirane smrdljivke na kmetijskih rastlinah 
in alternativnih gostiteljskih rastlinah v bližini kmetijskih 
površin, ugotavljanje velikosti njene populacije ter ugo-
tavljanje škode v kmetijski pridelavi,

– razviti in preizkusiti različne kemične in neke-
mične metode za obvladovanje škodljivca v kmetijski 
pridelavi s poudarkom na proučevanju metod z nizkim 
tveganjem, vključno s protiinsektnimi mrežami ter me-
todami biotičnega zatiranja s parazitoidi; poiskati op-
timalne kombinacije ukrepov za preprečevanje škode 
v kmetijski pridelavi,

– pripraviti informativne materiale za pridelovalce 
kmetijskih rastlin in prebivalce v urbanih okoljih,

– pripraviti strokovna priporočila za obvladovanje 
marmorirane smrdljivke za pridelovalce ter priporočila 
za prebivalce v urbanih okoljih.

Številka teme: 1.1.3.
Naslov teme: Vpeljava hitrih testov za identifikacijo 

karantenskih škodljivcev, povzročiteljev bolezni rastlin
Cilji projekta:
– določiti karantenske škodljive organizme (v na-

daljnjem besedilu: KŠO) ali skupine KŠO, za katere je 
smiselna uvedba in uporaba hitrih testov za identifikacijo 
ob uvozu pošiljk rastlin v Slovenijo (EU) in na mestih 
rastlinske pridelave v Sloveniji,

– razviti in validirati hitre in zanesljive teste, pred-
vsem na osnovi tehnologije LAMP in/ali določanja DNA 
črtnih kod, za določen KŠO ali skupino KŠO,

– preizkusiti in vpeljati hitre teste v prakso za po-
trebe inšpekcijskih nadzorov in programov preiskav na 
navzočnost KŠO.

Tematski sklop: 1.2. Zdravstveno varstvo živali
Številka teme: 1.2.1.
Naslov teme: Obvladovanje okužb z bakterijo Sal-

monella Infantis v rejah piščancev brojlerjev
Cilji projekta:
– ugotoviti poti širjenja bakterije S. Infantis znotraj 

istih rej in med različnimi rejami ter določiti kritične točke 
za vnos S. Infantis v predhodno negativne hleve,

– preizkusiti različne metode za zmanjševanje okuž-
be s S. Infantis v rejah perutnine,

– določiti biocide, ki delujejo na biofilme genetsko 
različnih izolatov S. Infantis ter na osnovi rezultatov pri-
dobljenih s testiranji in vitro v praksi preizkusiti postopke 
in sredstva za učinkovito obvladovanje okužb s S. Infantis 
v perutninskih hlevih,

– preizkusiti zvišanje odpornosti piščancev na okuž-
bo s peroralno uporabo inkapsuliranih IgY pridobljenih iz 
jajčnega rumenjaka kokoši predhodno imuniziranih proti 
S. Infantis,

– razviti in vitro metode za ugotavljanje učinkovitosti 
in specifičnosti protiteles IgY na tkivnih kulturah črevesa 
piščancev,

– v primeru pojava S. Infantis z ESBL-determinanta-
mi predlagati dodatne biovarnostne ukrepe za prepreče-
vanje širjenja sevov,

– izolate S. Infantis primerjati z že tipiziranimi izolati 
iz zbirke slovenskega NRL za salmonele in tipizirati izo-
late iz perutninskega mesa in ljudi z metodo WGS in jih 
primerjati z izolati iz jat brojlerjev z namenom ocene tve-
ganja za prenos S. Infantis preko mesa na ljudi,

– na osnovi pridobljenih rezultatov izdelati smernice 
za čim bolj učinkovito obvladovanje kontaminacije hle-
vov pred, med in po vselitvi brojlerskih jat,

– organizirati izobraževanja za rejce in veterinarje 
o načinih obvladovanja kontaminacije hlevov s S. Infantis.

Številka teme: 1.2.2.
Naslov teme: Strateški pristopi za izboljšanje zdra-

vstvenega stanja in plodnosti drobnice
Cilji projekta:
– preučiti vzroke prekomernega podaljšanja dobe 

med porodi, podaljšanja poporodne aciklije in anestrije, 
vzroke za izgubo brejosti zaradi odmrtja plodov v raz-
ličnih obdobjih brejosti na kmetijah, kjer je reja drobnice 
pretežna dejavnost,

– analizirati zdravstveno stanje rej drobnice in identi-
ficirati osebke z večjo odpornostjo na parazite,

– pripraviti program ukrepov za zmanjšanje plodno-
stnih moten pri drobnici ter vključevanja osebkov z večjo 
odpornostjo na parazite v populacijo s pomočjo asistira-
ne reprodukcije ter na ta način prispevati k trajnostni in 
rentabilni reji drobnice ter zajezitvi njenega upadanja na 
področjih, ki so za rejo ostalih vrst domačih živali manj 
primerna.

Številka teme: 1.2.3.
Naslov teme: Ocena tveganj vnosa virusa afriške 

prašičje kuge v reje prašičev
Cilji projekta:
– pregledati stanje in oceniti izvajanje biovarnosti 

v izbranih rejah,
– na podlagi vpogleda glede izvajanja biovarnostnih 

ukrepov oceniti tveganje vnosa virusa APK v slovenske 
reje prašičev,

– analizirati pridobljene podatke in pripraviti predloge 
in usmeritve pristojnim organom za prilagoditev ukrepov 
zoper APK,

– pripraviti predloge načrtov biovarnostnih ukrepov 
za komercialne reje prašičev (KRP), za nekomercialne 
reje prašičev (NKRP) in za reje prašičev na prostem 
(PRP),

– pripraviti program osveščanja in izobraževanja rej-
cev o povezavi med biovarnostnimi ukrepi, zdravstvenim 
stanjem in dobrobitjo prašičev ter varno hrano.

Tematski sklop: 1.3. Semenarstvo
Številka teme: 1.3.1.
Naslov teme: Izboljšanje semenarstva zelenjadnic
Cilji projekta:
– analizirati stanje in razvojne možnosti na področju 

semenarstva zelenjadnic v Sloveniji, pri tem posebno 
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pozornost nameniti analizi pridelovalnih možnosti – po-
nudbe semen in potreb trga, vključno z oceno ekonom-
skega potenciala,

– razviti inovativni model semenarstva hibridnih 
sort zelja in metodo semenarstva za nehibridne sorte 
zelenjadnic,

– izdelati tehnološko-pridelovalna navodila za se-
menarstvo hibridnih oziroma nehibridnih sort zelenja-
dnic,

– oceniti prihodkovno-stroškovne kalkulacije seme-
narske pro izvodnje zelenjadnic v Sloveniji,

– izdelati in pilotsko preizkusiti model partnerstva 
za semenarstvo hibridnih sort zelja in ostalih zelenja-
dnic, vključujoč koncept prenosa znanja med razisko-
valnimi institucijami, semenarskimi podjetji in kmetijskimi 
gospodarstvi.

Številka teme: 1.3.2.
Naslov teme: Preizkušanje sort za ekološko pri-

delavo
Cilji projekta:
– za potrebe razvoja in uvedbe sortnega preizkuša-

nja na ekološki način preučiti uporabe različnih metod 
in ukrepov upravljanja tal in gnojenja v ekološki pride-
lavi posameznih kmetijskih rastlin (mehanska obdela-
va zemlje, kolobar, vnos organske snovi v tla, mešani 
posevki, zastiranje, ukrepi za preprečevanje zbitosti in 
erozije tal, ukrepi za obvladovaje škodljivih organizmov 
in bolezni itd.),

– preučiti lastnosti sort, ki so pri posamezni vrsti 
kmetijskih rastlin pomembne z vidika uporabe v ekološki 
pridelavi (odpornost na škodljive organizme in bolezni, 
prilagodljivost na različne vremenske in talne razmere; 
tekmovalnost s pleveli, sposobnost optimalne izrabe 
hranil, prilagojenost stresnim razmeram, kot so suša, 
ekstremne temperature, stabilnost pridelkov tudi v manj 
ugodnih razmerah, določene morfološke lastnosti, kot 
npr. višina rastline, dolžina vegetacije),

– pripraviti nabor lastnosti sort za posamezno ra-
stlinsko vrsto ali skupino rastlin in metod in ukrepov 
upravljanja tal in gnojenja,

– pripraviti metode preizkušanja ekoloških sort 
v postopku vpisa v sortno listo in metodo preizkušanja 
primernosti ostalih sort za ekološko pridelavo,

– izvesti preizkus različnih metod preizkušanja 
v praksi: obvladovanje bolezni (empirično testiranje ra-
stlinskih izvlečkov za jačanje rastlin), škodljivcev in ple-
velov v ekološki pridelavi,

– preveriti metode v ekološkem sortnem poskusu,
– preučiti možne lokacije in najti primerne potenci-

alne partnerje za vzpostavitev sistema uradnega preiz-
kušanja ekoloških sort,

– pripraviti načrt širjenja rezultatov preizkušanja in 
novih informacij med pridelovalce preko različnih medi-
jev: spletnih aplikacij, izdaje priporočil, drugih publikacij 
in posvetov.

Tematski sklop: 1.4. Politika kakovosti
Številka teme: 1.4.1.
Naslov teme: Analiza pridelave in trženja pro-

izvodov shem kakovosti
Cilji projekta:
– raziskati obnašanje potrošnikov pri nakupu živil-

skih pro izvodov iz shem kakovosti (EKO, IK, ZGO, ZOP, 
ZTP, VK), pri tem posebej raziskati ozaveščenost potro-
šnikov in njihovo vedenje pri odločitvi za nakup EKO in 
IK živilskih pro izvodov,

– raziskati obnašanje, cilje, pričakovanja in vizije 
dobaviteljev surovin, pro izvajalcev živilskih pro izvodov 
in trgovine glede shem kakovosti (EKO, IK, ZGO, ZOP, 
ZTP, VK),

– ugotoviti potenciale povezovanja členov verige vre-
dnosti shem kakovosti (EKO, IK, ZGO, ZOP, ZTP, VK),

– razviti koncept spremljanja prodaje IK in EKO 
pro izvodov v trgovinah in ga poskusno implementirati.

Tematski sklop: 1.5. Trajnostna preskrba s hrano
Številka teme: 1.5.1.
Naslov teme: Optimizacija pristopov za stabilno pri-

delavo hrane in povečanje prehranske samooskrbe
Cilji projekta:
– ob upoštevanju usmeritev Strategije od vil do vilic 

in Strategije EU za biotsko raznovrstnost 2030 (zmanj-
šanje uporabe pesticidov, gnojil in vzdrževanja obve-
znih zelenih površin) ter nacionalne Resolucije: »Naša 
hrana, podeželje in naravni viri po 2021« oblikovati in 
s kvantitativno oceno ovrednotiti možne scenarije razvo-
ja kmetijske pridelave in predelave v smeri povečanja in 
tam kjer je trajnostno realno tudi doseganja samooskrbe 
z varno in kakovostno hrano nacionalnega izvora,

– za vrednotenje učinkov razviti optimizacijski ma-
tematični model, ki bo z večciljnim dinamičnim modeli-
ranjem in ob doseganju trajnostnih ciljev optimiral pro-
izvodne vire in pro izvode,

– optimizacijski model naj vključuje tudi ekonomska 
in okoljska tveganja in negotovost (npr. cenovna, vre-
menska, podnebna negotovost pri kmetijski pridelavi) ter 
izgube in količine odpadne hrane, ki se ustvari v verigi 
preskrbe s hrano,

– izdelati model projekcije spremembe prehranskih 
navad in njihov vpliv na pro izvodnjo posameznih vrst 
pridelkov oziroma na spremenjene potrebe po rastlinski 
in živalski pro izvodnji, vključno z ribjimi pro izvodi.

Številka teme: 1.5.2.
Naslov teme: Trajnostna preskrba v agroživilstvu – 

odprava vrzeli in razvoj verig vrednosti
Cilji projekta:
– analizirati obstoječe sektorske verige vrednosti 

preskrbe s hrano, s poudarkom na sektorjih, kjer je sa-
mooskrba nizka;

– identificirati vrzeli v obstoječih verigah vrednosti, 
ki so vzrok za neučinkovitost verig in pripraviti predloge 
rešitev za odpravo vrzeli;

– pripraviti predlog trajnostnega modela sektorske-
ga in med-sektorskega povezovanja v verige vrednosti, 
ki upošteva značilnosti slovenske kmetijske pridelave 
in reje, obstoječe tradicionalne oblike povezovanja ter 
oblike horizontalnega in vertikalnega povezovanja, ki jih 
opredeljuje skupna kmetijska politika;

– proučiti potrebo po nadgradnji obstoječih in no-
vih poslovnih modelov učinkovitih verig vrednosti, ki 
upoštevajo značilnosti slovenske strukture pridelave in 
pripraviti predloge za implementacijo le-teh (poudarek 
na verigah oskrbe z zelenjavo in prašičjim mesom ter 
digitalizaciji verig);

– pripraviti predloge sistemskih in sektorskih ukre-
pov za povečanje učinkovitosti in trajnosti v verigah 
preskrbe s hrano;

– predstaviti in ovrednotiti preliminarne rezultate 
raziskave z deležniki v verigah vrednosti.

Tematski sklop: 1.6. Krožno gospodarstvo
Številka teme: 1.6.1.
Naslov teme: Odpadna hrana: analiza stroškov in 

modeli upravljanja
Cilji projekta:
– analizirati vzroke nastajanja odpadne hrane v po-

sameznem členu verige preskrbe s hrano (primarna 
pro izvodnja, predelava, prodaja na drobno, gostinstvo in 
javne prehranske ustanove ter gospodinjstva/potrošnik), 
ki predstavljajo vire nastajanja odpadne hrane,

– pripraviti metodologijo za vzpostavitev orodja ozi-
roma kalkulatorja stroškov odpadne hrane, ki upošteva 
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značilnosti posameznega člena verige preskrbe s hrano 
(primarna pro izvodnja, predelava, prodaja na drobno, 
gostinstvo in javne prehranske ustanove ter gospodinj-
stva/potrošnik), s pomočjo katerega se oceni socialne, 
finančne in okoljske vplive količin odpadne hrane, ki 
nastane v posameznem členu verige,

– pripraviti predloge ukrepov za zmanjšanje količin 
odpadne hrane po posameznih členih verige preskrbe 
s hrano,

– pripraviti predloge rešitev za vzpostavitev učinko-
vitega sistema distribucije viškov hrane, kot ene od oblik 
za preprečevanje nastajanja odpadne hrane (humani-
tarnim organizacijam, materinski domovi, zavetišča za 
brezdomce, zavetišča za živali itd.),

– pripraviti metodologijo za poročanje o količinah 
in vrsti donirane hrane iz sistemov kjer nastajajo viški 
hrane na podlagi potreb in zahtev z vidika spremljanja 
količin odpadne hrane,

– pripraviti podlage in usmeritve za spodbujanje 
sprememb vedenja ljudi in organizacij za preprečevanje 
in zmanjšanje količin odpadne hrane.

Težišče 2: Konkurenčnost pro izvodnje hrane in ob-
novljivih naravnih virov

Tematski sklop: 2.1. Živinoreja
Številka teme: 2.1.1.
Naslov teme: Razvoj trajnostnih konceptov gradenj 

hlevov
Cilji projekta:
– pregledati obstoječe stanje hlevov (vrsta in števi-

lo živali, tip reje, konstrukcija, oprema, molzna tehnika, 
krmna tehnika, klima in vpliv na živali, izkoriščanje odpa-
dnih snovi) in definirati deficitarna področja ter opredeliti 
največji potencial za izboljšanje pri mešanih in čistih 
živinorejskih kmetijah,

– razviti modele oziroma smernice za hleve za rejo, 
ki bodo ekonomsko in okoljsko upravičeni, krajinsko 
skladni s prostorom, turistično atraktivni in tržno spreje-
mljivi in bodo v največji meri upoštevali obstoječi stavbni 
fond, domači material (npr. les) in opremo ter znanje,

– spodbuditi male in srednje kmetije, da obnovijo, 
rekonstruirajo, dogradijo, posodobijo hleve za rejo na 
področju govedoreje, prašičereje, konjereje, perutnine 
in drobnice.

Tematski sklop: 2.2. Gozdarstvo
Številka teme: 2.2.1.
Naslov teme: Izhodišča za izboljšanje gospodarje-

nja z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa
Cilji projekta:
– analizirati odnose lastnikov gozdov do gozda kot 

vira surovine/dohodka v luči obstoječe zakonodaje,
– pripraviti različne scenarije sprememb obstoječe 

zakonodaje, ki se nanaša na gospodarjenje z zasebni-
mi gozdovi ter na pravice in dolžnosti lastnikov gozdov,

– analizirati poslovne odnose med lastniki gozdov, 
društvi lastnikov gozdov in izvajalci gozdarskih storitev 
ter nadgraditi obstoječe znanje o prednostih in slabostih 
različnih oblik poslovnega povezovanja,

– pripraviti smernice za poslovno povezovanje lastni-
kov gozdov za skupno izvedbo del v gozdovih ali skupen 
nastop na trgu preko obstoječih internetnih portalov,

– analizirati dejanski in potencialni pomen goz-
dno-lesnih verig za podeželje.

Številka teme: 2.2.2.
Naslov teme: Razvoj modelov za gospodarjenje 

z gozdovi v Sloveniji
Cilji projekta:
– izdelati koncept modeliranja razvoja gozdov 

v Sloveniji, ki bo podlaga za izdelavo računalniške apli-
kacije za podporo odločanju,

– izdelati protokol priprave in dopolnitve podatkov 
Zavoda za gozdove Slovenije za modeliranje razvoja 
gozdnih sestojev,

– izdelati modele (regresije) za opisovanje razvoja 
gozdnih sestojev (npr. za priraščanje, mortaliteto in vrast 
dreves, za razvoj zgornje sestojne višine, model debelin-
ske strukture sestojev) za glavne gozdne tipe v Sloveniji,

– izdelati simulacijo razvoja gozdov za glavne goz-
dne tipe z vključevanjem upravljavskih strategij,

– izdelati in testirati računalniške aplikacije v pod-
poro odločanju pri gospodarjenju z gozdovi.

Številka teme: 2.2.3.
Naslov teme: Poslovne priložnosti v gozdnem se-

menarstvu in drevesničarstvu
Cilji projekta:
– analizirati stanje in ugotoviti potrebe po sadikah 

in semenu za obnovo gozdov in obnovo gozdov po uj-
mah glede na drevesno vrsto, provenienčno ustreznost, 
vzgojne oblike …

– določiti potrebe po drevesnicah v Sloveniji (lokal-
no oziroma pokrajinsko) in kapacitete za vsako dreve-
snico. Glede na potrebe vključiti razmislek o ustanovitvi 
drevesnice v okviru družbe Slovenski državni gozdovi 
d.o.o. ter določiti, koliko bi jih potrebovali za gozdove 
RS in koliko za gozdove v zasebni lasti,

– oceniti pro izvodni potencial v Sloveniji in potenci-
alni uvoz iz drugih držav,

– preveriti ustreznost veljavnih pogojev glede stro-
kovne usposobljenosti in opreme dobaviteljev ter pripra-
viti predloge sprememb,

– finančno ovrednotiti potrebe po investicijah v ob-
stoječe in morebitne nove drevesnice, v opremo ter 
kadre,

– finančno ovrednotiti pridelavo sadik in semena za 
obnovo gozdov in obnovo gozdov po ujmah ter predla-
gati vire financiranja.

Tematski sklop: 2.3. Biogospodarstvo
Številka teme: 2.3.1.
Naslov teme: Možnosti rabe lesa listavcev v sloven-

skem biogospodarstvu
Cilji projekta:
– ovrednotiti razpoložljive tržne količine in trenutne 

rabe lesa listavcev v Sloveniji,
– analizirati prednosti in slabosti obstoječih sloven-

skih predelovalcev lesa listavcev,
– izdelati projekcijo potencialov lesa listavcev za 

različne evidentirane tehnologije predelave,
– opredeliti obetavne, okoljsko sprejemljive in eko-

nomsko izvedljive postopke obdelave ali predelave (le-
snopredelovalne tehnologije) različnih vrst lesa listav-
cev,

– pripraviti scenarije za implementacijo sodobnih 
tehnologij, ki bodo omogočale razvoj slovenske goz-
dno-lesne verige na obravnavanem področju po načelih 
krožnega biogospodarstva,

– izdelati makroekonomsko analizo obstoječega 
stanja v gozdno-lesni verigi na obravnavanem podro-
čju, ter primerjava z makroekonomskimi posledicami 
uresničitve najbolj verjetnega scenarija razvoja področja 
znotraj slovenskega biogospodarstva.

Številka teme: 2.3.2.
Naslov teme: Izboljšanje konkurenčnosti slovenske 

gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb 
in prehoda v nizkoogljično družbo

Cilji projekta:
– določiti vpliv klimatskih sprememb na razpoložlji-

vost in kakovost drevesnih vrst v prihodnosti,
– določiti vpliv klimatskih sprememb na relevantne 

lastnosti lesa (odpornost lesa proti razkroju in navla-
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ževanju, mehanske lastnosti, kemijsko in anatomsko 
zgradbo ...),

– določiti biorafinerijski potencial lesa relevantnih 
drevesnih vrst, lesa slabše kakovosti, skorje, vej in dru-
gih ostankov lesne biomase za izdelavo nanoceluloze, 
finih kemikalij, aktivnih učinkovin, biolepil ...

– v sodelovanju z izbranimi deležniki razviti nove 
materiale na osnovi lesa za uporabo v gradbeništvu, za 
infrastrukturne namene, biorafinerijah oziroma papirni 
industriji ...

Težišče 3: Trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri
Tematski sklop: 3.1. Kmetijstvo in upravljanje na-

ravnih virov
Številka teme: 3.1.1.
Naslov teme: Ohranjanje krajinskih značilnosti in 

ukrepi prihodnje kmetijske politike v Sloveniji
Cilji projekta:
– določiti območja ohranjanja, obnavljanja in vzpo-

stavljanja krajinskih značilnosti ter opredelitev nabora 
krajinskih značilnosti primernih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti v kmetijstvu,

– pripraviti vsebinska priporočila za ustrezno upra-
vljanje (ohranjanje, obnavljanje in vzpostavljanje) posa-
meznih krajinskih značilnosti,

– pripraviti klasifikacijo in natančno opredelitev kra-
jinskih značilnosti (vključno s predstavitvijo ekoloških 
potreb vrst in njihovih habitatov, zagotavljanjem eko-
sistemskih storitev ...), pomembnih tako za biotsko ra-
znovrstnost kot kmetijstvo in identificirati tiste krajinske 
značilnosti, ki jih je treba ohranjati na nivoju pogojenosti 
ter tiste, ki jih je smiselno ohranjati s shemami za pod-
nebje in okolje ter z intervencijami II. stebra kot nadstan-
dardne zahteve,

– opredeliti ločnico med standardnimi in nadstan-
dardnimi ukrepi ter pripraviti ustrezne kalkulacije za pod-
pore za kmete,

– pripraviti vsebine obveznih in nadstandardnih ukre-
pov z jasno intervencijsko logiko ter predlagati ustrezen 
minimalni delež kmetijske površine, namenjene za nepro-
izvodne značilnosti oziroma krajinske značilnosti,

– pripraviti izhodišča za določitev krajinskih značil-
nosti za vključitev med upravičene površine dohodkov-
nih podpor v okviru sheme neposrednih plačil,

– izdelati ustrezen sistem zajema podatkov posa-
meznih tipov krajinskih značilnosti z namenom izboljša-
nja podatkovnih podlag,

– pripraviti in izdelati nadgradnjo obstoječe inventa-
rizacije krajinskih značilnosti, prilagojene potrebam Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za potrebe 
priprave in učinkovitega izvajanja Strateškega načrta od 
leta 2023 dalje, ki bo primerna za vključitev v Identifika-
cijski sistem za zemljišča (LPIS) ter priprava predloga 
za vzdrževanj le-tega.

Številka teme: 3.1.2.
Naslov teme: Perspektive kmetijstva in razvoja po-

deželja na območjih Natura 2000
Cilji projekta:
– pripraviti vzorčni popis, oblikovati in analizirati 

različne tipe kmetijskih gospodarstev na izbranih obmo-
čjih Natura 2000,

– opredeliti naravovarstvene, pro izvodne in soci-
alne zahteve po posameznih izbranih zaključenih ob-
močjih Natura 2000 (vsaj treh) in predlogi za njihovo 
uskladitev,

– oblikovati smernice za trajnostno kmetovanje na 
izbranih območjih Natura 2000 in na splošno določiti 
smernice za območja Natura 2000,

– oblikovati smernice za tržno valorizacijo ekosis-
temskih storitev kmetijstva na območjih Natura 2000,

– pripraviti podlage za vzpostavitev blagovne znam-
ke »Natura 2000« in mreže kmetij Natura 2000,

– pripraviti smernice za dodelitev statusa »Natura 
2000 kmetija«,

– oblikovati koncept spletne platforme za kmetije na 
območjih Natura 2000.

Številka teme: 3.1.3.
Naslov teme: Novi pristopi in vrednotenje ukrepov 

za prenos znanja na področju varstva okolja in narave
Cilji projekta:
– pregledati različne oblike prenosa znanja in ana-

lizirati razvitost uporabe ter primernosti le-teh v Sloveniji 
na področju varstva okolja in ohranjanja narave,

– opredeliti vsebinske kazalnike in pripraviti eno-
tno metodologijo merjenja učinkovitosti in uspešnosti 
prenosa znanja na področju varstva okolja in ohranja-
nja narave ter določiti izhodiščne vrednosti vsebinskih 
kazalnikov,

– testirati metodologijo in izhodiščno stanje kazal-
nikov, ter vključitev morebitnih korekcij,

– testirati različne oblike prenosa znanja na konkre-
tnih primerih in izbranih območjih s pomočjo naključne-
ga nadzorovanega poskusa za preveritev učinkovitosti 
in uspešnosti različnih oblik prenosa znanja in njihove 
sprejemljivosti za uporabnike,

– opredeliti vpliv različnih oblik prenosa znanja na 
odločanje kmetov za izvajanje sonaravnih kmetijskih praks,

– oceniti stroškovno učinkovitost posamezne oblike 
prenosa znanja z analizo stroškov in koristi na podlagi 
rezultatov poskusa in priprava priporočil za izboljšanje 
oblik prenosa znanja na področju varstva okolja in ohra-
njanja narave,

– pripraviti predlog standardizirane izvedbe posa-
mezne oblike prenosa znanja na področju varstva okolja 
in ohranjanja narave na nivoju kmetijskega gospodar-
stva z oceno potrebnih sredstev za vsako posamezno 
obliko na enoto izvedbe,

– pripraviti podporna gradiva za izvajanje posame-
zne oblike prenosa znanja: predavanja, skupni ogledi na 
terenu in individualno svetovanje,

– izvesti usposabljanje kmetijskih svetovalcev za 
uspešno izvajanje posamezne oblike prenosa zna-
nja: predavanja, skupni ogledi na terenu in individualno 
svetovanje,

– pripraviti konceptualno zasnovo za vzpostavitev 
mreže demonstracijskih kmetij.

Številka teme: 3.1.4.
Naslov teme: Rezultatsko usmerjen kmetijsko-okolj-

ski ukrep na vrstno bogatih ekstenzivnih traviščih
Cilji projekta:
– oblikovati in testirati rezultatsko usmerjen kme-

tijsko-okoljski ukrep »Pisan travnik« na vrstno bogatih 
travnikih,

– opredeliti in razdeliti trajno travinje v Sloveniji gle-
de na intenzivnost/ekstenzivnost ter njihova nadaljnja 
delitev glede na načine upravljanja kmetij (število košenj 
(eno-, dvo-, tri-, štirikosni), obseg paše in obseg vnosa 
hranil)) ter vrednost za ohranjanje vrstne pestrosti,

– oblikovati nabor ukrepov za posamezne skupi-
ne trajnega travinja (npr. Intenzivni travniki na aluvial-
nih ravnicah, mokrotni travniki na ravninah, strmi suhi 
travniki, pašniki …) s posebno pozornostjo namenjeno 
skupini ekstenzivnega travinja z opredelitvijo ustreznih 
podskupin trajnega travinja kot so vrstno bogati travniki 
in naravovarstveno pomembna travišča,

– preučiti vplive različnih pašnih sistemov (št. čre-
dink, čas zadrževanja na čredinki, sestava pašne črede, 
obtežba) na ohranjanje habitatov in biotske raznovrstno-
sti travišč in pripraviti priporočila za prakso.
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Številka teme: 3.1.5.
Naslov teme: Obdelave tal za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov in povečanje vezave C v tla
Cilji projekta:
– izvesti meritve na področju emisij toplogrednih 

plinov (CO2, N2O), sekvestracije CO2, biotske pestrosti 
na polju (vegetacija, talni organizmi) v realnih razmerah,

– izvesti poskuse na dolgoletnih poljskih poskusih 
z različno intenziteto obdelave tal in različno stopnjo 
pokritosti tal z rastlinskimi ostanki,

– izdelati oceno kakovosti agroekosistema na pod-
lagi okoljskega odtisa, biotske pestrosti in rodovitnosti tal 
za izbrane sisteme njivske pridelave (konvencionalno, 
ohranitveno, ekološko kmetijstvo),

– izvesti pregled EU sistemov za obdelavo tal, ki 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov oziroma pove-
čujejo vezavo C v tleh in predlagati izbor najustreznej-
šega za Slovenijo upoštevajoč pedoklimatske razmere 
v Sloveniji,

– pripraviti predloge sistemov za stalno spremljanje 
toplogrednih plinov (TPG) oziroma organske snovi glede 
na način obdelave kmetijskih tal,

– pripraviti priporočila prenosa v prakso na pod-
lagi izsledkov meritev TGP in parametrov kakovosti 
agro-ekosistema iz poljskih poskusov ter ekspertnega 
sistema.

Številka teme: 3.1.6.
Naslov teme: Ovrednotenje ekosistemskih storitev 

tal v kmetijski rabi
Cilji projekta:
– pregledati najsodobnejše konceptualne modele 

klasifikacije in fizične kvantifikacije ekosistemskih sto-
ritev tal,

– izbrati (in morebiti prilagoditi) najustreznejši mo-
del kvantifikacije ekosistemskih storitev za potrebe eko-
nomskega ovrednotenja glavnih tipov kmetijskih tal in 
njihove rabe v Sloveniji,

– pregledati metode ekonomskega vrednotenja, ki 
so primerne za ekosistemske storitve tal,

– pregledati dosedanja praktična vrednotenja na 
področju ekosistemskih storitev tal,

– izdelati inventarizacijo glavnih talnih združb (5 pe-
dosekvenc) in kmetijskih rab (njive, travniki in pašniki, 
trajni nasadi; različne stopnje intenzivnosti rabe) v Slo-
veniji,

– fizično kvantificirati ekosistemske storitve, ki izha-
jajo iz zgornjih kombinacij (torej tla x raba), z ustreznimi 
indikatorji,

– pilotno ekonomsko ovrednotiti manjše število 
vzorčnih zemljišč (10–15) z različnimi vrstami rabe,

– oblikovati priporočila za odločevalce glede opti-
malnih načinov rabe tal glede na ugotovitve o fizičnih 
ekosistemskih storitvah in njihovih vrednostih, ki izhaja-
jo iz različnih načinov rabe, vključno s priporočili glede 
morebitne modifikacije sistema bonitiranja tal kot glede 
prilagoditve oziroma uvedbe novih ukrepov kmetijske 
politike.

Tematski sklop: 3.2. Dobrobit živali
Številka teme: 3.2.1.
Naslov teme: Reja domačih živali z nadgradnjo do-

brobiti živali v skladu z družbenimi zahtevami
Cilji projekta:
– preučiti obseg, oblike in načine reje živali za po-

samezne vrste rejnih živali, ki so v nasprotju z pričako-
vanimi družbenimi normami ter že sprejetimi strategijami 
in predpisi s področja reje, zdravja, zaščite in dobrobiti 
živali,

– predlagati rešitve za odpravo neustreznih načinov 
reje oziroma predlagati nove alternativne oblike reje, 

ki bodo za posamezne vrste in kategorije rejnih živali 
ustreznejše ter izhodišča za pripravo novih oziroma do-
polnitev obstoječih predpisov,

– pripraviti smernice dobre živinorejske prakse, ki 
bodo upoštevale karakteristike in specifike posameznih 
vrst in kategorij rejnih živali za izboljšanje zdravja in 
dobrobiti rejnih živali, z opredelitvijo ustreznih konven-
cionalnih (standardnih) in alternativnih načinov reje za 
gospodarsko najpomembnejše vrste rejnih živali: gove-
do, prašiče, perutnino, drobnico in konje.

Tematski sklop: 3.3. Gojenje gozdov
Številka teme: 3.3.1.
Naslov teme: Obnova in nega gozdov, ogolelih po 

velikopovršinskih ujmah: usklajevanje ekoloških, eko-
nomskih in gozdarsko-političnih vidikov

Cilji projekta:
– razviti evropsko primerljiv način presoje uspešno-

sti naravne obnove in obnove s sadnjo (npr. gostota, 
zmes, poškodovanost),

– izdelati predloge za spremembe in dopolni-
tve predpisov o gozdovih v delu, ki se nanaša na obnovo 
gozdov po veliko površinskih ujmah in nego takšnih goz-
dov (Zakon o gozdovih in podzakonski predpisi, ki sofi-
nancirajo obnove in nege gozdov ter varstvo gozdov),

– analizirati vzroke nezadostne naravne obnove in 
razviti model napovedovanja obnove, vključno z analiza-
mi objektov z izključitvijo divjadi ter posledično predvideti 
potrebe po obnovi s sadnjo,

– preizkusiti in predlagati racionalnejše načine do-
polnjevanja naravnega mladja (npr. saditev puljenk, sa-
ditev v skupinah ter na izbrana mesta),

– zbrati dosedanje domače in tuje izkušnje z racio-
nalizacijo nege mladega gozda po ujmah,

– izdelati priporočila za načrtovanje in izvajanje 
nege gozdov, ki so bili obnovljeni po veliko površinskih 
ujmah,

– primerjalno analizirati slovenski sistem načrtova-
nja, izvajanja in spodbujanja naravne obnove in nege 
gozda z razvitimi evropskimi državami in predlagati do-
polnitve, še posebej v smislu »od spodbujanja ukrepov 
k doseganju ciljev«,

– izdelati ekološko-ekonomsko analizo novih nači-
nov dopolnjevanja naravnega mladja in nege mladega 
gozda vključujoč normative in izpeljati primerjavo z ob-
stoječimi načini,

– preveriti učinkovitost sistema sofinanciranja 
obnove gozdov po ujmah in nege gozdov, povezano 
s poudarjenostjo ekoloških in socialnih funkcij gozdov 
in predlagati izboljšave.

Tematski sklop: 3.4. Varstvo gozdov
Številka teme: 3.4.1.
Naslov teme: Bolezni, škodljivci in sušni stres pri 

navadni bukvi v različnih scenarijih podnebnih spre-
memb

Cilji projekta:
– določiti bolezni in škodljivce, ki so vpleteni v hira-

nje navadne bukve, tj. določiti vzroke hiranja navadne 
bukve,

– na podlagi obstoječih meteoroloških podatkov in 
podatkov iz stalnih vzorčnih ploskev Gozdarskega inšti-
tuta Slovenije ter Zavoda za gozdove Slovenije ugotoviti 
vpliv suše na zdravstveno stanje navadne bukve,

– oceniti potencialno ogroženost navadne bukve 
v Sloveniji zaradi bolezni, škodljivcev in vpliva suše 
v prihodnjih 10–50 letih glede na tri scenarije podnebnih 
sprememb (RCP2.6, RCP6 in RCP8.5),

– razviti model naravne razširjenosti bukve v Slove-
niji in na njegovi podlagi narediti projekcijo potencialne 
razširjenosti navadne bukve v prihodnjih 10–50 letih 
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glede na tri scenarije podnebnih sprememb (RCP2.6, 
RCP6 in RCP8.5; v model razširjenosti navadne bukve 
integrirati vpliv škodljivih dejavnikov (bolezni, škodljivcev 
in suše) ter rezultate modela integrirati v obstoječi elek-
tronski informacijski sistem za varstvo gozdov,

– izdelati priporočila in usmeritve za dolgoročno go-
spodarjenje z navadno bukvijo z vidika njenega zdravja, 
vključno s predlogi ukrepov za izboljšanje zdravstvene-
ga stanja navadne bukve; Predlagani ukrepi in navodila 
naj bodo pripravljeni tako, da bodo lahko neposredno 
uporabljeni v gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih.

Tematski sklop: 3.5. Ribištvo
Številka teme: 3.5.1.
Naslov teme: Izdelava strategije upravljanja s po-

točno postrvjo v Sloveniji
Cilji projekta:
– analizirati obstoječe stanje populacije potočne po-

strvi ter dosedanje upravljanje s potočno postrvjo,
– opredeliti pogoje in območja v okviru katerih se bo 

izvajalo upravljanje s potočno postrvjo,
– določiti stopnje genetske čistosti populacij potoč-

ne postrvi z namenom določitve t. i. upravljalske enote,
– postaviti pravila za vzpostavitev plemenskih jat,
– postaviti pravila sonaravne vzreje potočne postrvi 

v gojitvenih potokih,
– izoblikovati načrt vzpostavitve sistema stalnega 

preverjanja genetskega materiala, ki se uporablja pri 
vzreji potočne postrvi.

Težišče 4: Razvoj podeželja
Tematski sklop: 4.1. Socialni vidiki razvoja pode-

želja
Številka teme: 4.1.1.
Naslov teme: Z delom povezane bolezni in nesre-

če v kmetijstvu in ukrepi za spoprijemanje z njihovimi 
posledicami

Cilji projekta:
– preučiti obseg, vrsto in dejavnike delovnih nesreč 

in poklicnih bolezni v kmetijstvu v Sloveniji ter oceniti 
ekonomsko breme, ki nastaja zaradi tega pojava (na 
posamični kmetiji, na nacionalni ravni),

– ugotoviti, kako člani kmečkih družin doživljajo, 
sprejemajo in rešujejo svojo telesno in psihično oviranost,

– priprava priporočil in predlogov ukrepov za pre-
prečevanje, blaženje in odpravljanje posledic delovnih 
nesreč in poklicnih bolezni.

Številka teme: 4.1.2.
Naslov teme: Načini in pristopi k reševanju konflik-

tov med kmeti in ostalim prebivalstvom na podeželju
Cilji projekta:
– pregledati in analizirati stanje najbolj perečih kon-

fliktov med kmeti in ostalim prebivalstvom na podeželju 
(v reševanju, že razrešenih, dlje časa prisotnih), ki so 
povezani s sobivanjem kmetov in ostalih prebivalcev na 
podeželju v Sloveniji,

– analizirati poglavitne razloge in procese, ki vo-
dijo do konfliktov med kmeti in ostalim prebivalstvom 
na podeželju (še posebej v obmestnih in urbaniziranih 
podeželskih naseljih),

– pregledati primere dobre prakse na področju re-
ševanja konfliktov med kmeti in ostalim prebivalstvom 
na podeželju v Sloveniji in v primerljivih tujih državah,

– oceniti uspešnost dosedanjega reševanja kon-
fliktov,

– pripraviti predloge in priporočila za učinkovitejši 
pristop k:

– preprečevanju nastanka konfliktov (npr. ozave-
ščanje prebivalcev o pomenu kmetijstva z vidika lokalne 
pridelane hrane in ohranjanja kulturne krajine) in

– reševanju konfliktov (npr. priprava smernic za 
pripravo lokalnih prostorskih načrtov – OPN-jev),

– pripraviti smernice za selitev kmetij z območij 
najbolj perečih konfliktov med kmeti in ostalim prebival-
stvom na podeželju,

– simulacija možnih rešitev perečih konfliktnih si-
tuacij kot na primer uporaba FFS, gradnja živinorejskih 
objektov, umeščanje intenzivnih nasadov v prostor, upo-
raba kmetijskih zemljišč s strani ne lastnikov teh zemljišč 
(sprehajanje, vožnja, rekreacija),

– poskusno izvesti reševanje konfliktov med kme-
ti in ostalim prebivalstvom na podeželju.

Številka teme: 4.1.3.
Naslov teme: Medgeneracijsko sožitje na podeže-

lju, socialna izključenost in blažitev socialnih pritiskov 
na podeželju

Cilji projekta:
– izdelati temeljno raziskavo stanja sobivanja raz-

ličnih generacij na kmetiji (potrebe, interesi, omejitve), 
oblikovanje strokovne podlage in predlog konkretnih 
ukrepov za ureditev tega področja na podeželju,

– proučiti potrebe, cilje, koncepte in organizacijo 
socialnega in psihosocialnega svetovanja,

– proučiti primere dobrih praks (analiza, zakonodaj-
ne možnosti, ovire),

– pripraviti priporočila za blažitev socialnih pritiskov 
in socialne vključenosti na podeželju, povezanih z razvo-
jem kmetijstva, med različnimi generacijami,

– proučiti možnosti vključitve socialnih ukrepov 
v politiko razvoja podeželja.

Tematski sklop: 4.2. Turizem na podeželju
Številka teme: 4.2.1.
Naslov teme: Možnosti nadaljnjega razvoja vinske-

ga in gastronomskega turizma na kmetijah
Cilji projekta:
– analizirati tržni potencial vinskega in gastronom-

skega turizma, kot generatorja celostnega skladnejšega 
razvoja turističnih kmetij in poseljenosti slovenskega 
podeželja,

– opredelitev vrzeli v ponudbi, s poudarkom na 
področju vinskega in gastronomskega turizma na turi-
stičnih kmetijah,

– analizirati potrebe nosilcev kmetijskih dejavnosti 
za učinkovitejši prodor na turistični trg in prepoznavnost 
in razviti nove pristope pri organiziranju in promociji,

– analizirati potrebe po izobraževanju za dvig in 
prenos znanja in podati konkretne predloge izobraže-
vanja, usposabljanja in prenosa znanja,

– predstavitev dobrih praks na področju vinskega in 
gastronomskega turizma,

– predlog ukrepov v podporo skladnejšemu razvoju 
podeželja, usmerjenega v vinski in gastronomski turizem 
z analizo celovitih potreb po javnih podporah.

Tematski sklop: 4.3. Lovstvo
Številka teme: 4.3.1
Naslov teme: Vpliv zveri na parkljarje pri upravljanju 

prostoživečih velikih sesalcev v Sloveniji
Cilji projekta:
– pridobiti pomanjkljive podatke in znanja o medse-

bojnem vplivu zveri na populacije parkljarjev v Sloveniji,
– ugotoviti vpliv zveri na številčnost in gostote par-

kljarjev v Sloveniji,
– ugotoviti kolikšen delež v prehrani zveri predsta-

vljajo parkljarji, predvsem srnjad in jelenjad,
– pripraviti predlog prenosa ugotovitev v lovskou-

pravljavsko načrtovanje.
3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo 

tega razpisa znaša 4.400.000,00 EUR. Razpis bo reali-
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ziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Repu-
blike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno 
obdobje trajanja projektov:

Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije 2.200.000,00 EUR
Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije 2.200.000,00 EUR

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije (v nadaljnjem besedilu: RO), ki so na dan odda-
je prijavne vloge vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih 
raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani 
v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter 
izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več 
izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična 
RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskoval-
nega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu 
in pri kateri je ob podpisu pogodbe zaposlen vodja raz-
iskovalnega projekta.

5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu o raz-

iskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih razi-
skovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16 – v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji ocenjevanja 
prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja in izbora 
prijav na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov 
Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hra-
no za jutri« v letu 2020 in v Usmeritvah Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega raz-
pisa Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si 
hrano za jutri« v letu 2020.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta – splošno
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo 

sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih podskupin na različnih RO, mora imeti prijavitelj 
z drugimi sodelujočimi RO podpisan dogovor o ureditvi 
medsebojnih pravic in obveznosti.

Vodja raziskovalnega projekta s statusom mladega 
doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka 
roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let 
po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Razisko-
valec, ki je že izvajal CRP projekt kot mladi doktor, ne 
more več prijaviti CRP projekta kot mladi doktor.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

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

Pogoji glede prostih kapacitet na letni ravni in zapo-
slitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora 
biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa 
o izboru projektov.

5.3 Raziskovalna uspešnost vodij projektov
Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjeva-

ti pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu 
z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavno-
sti in 3. členom Pravilnika o kriterijih (vodja aplikativnega 
projekta), oziroma 4. členom Pravilnika o kriterijih, če 
ima vodja raziskovalnega projekta status podoktoranda.

5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo raziskovalnega projekta (3. člen Pravilnika 
o kriterijih):

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v podzakonskem predpisu, ki ureja ka-
zalnike raziskovalne uspešnosti, v zadnjih petih letih.

2. Izkazuje citiranost, kot je določena v 2. točki prve-
ga odstavka drugega člena Pravilnika o kriterijih, ali ima 
dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, im-
plementirane tehnologije, prodani računalniški programi, 
izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 
2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno 
pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.

3. Izkazuje minimalno oceno iz znanstvenih objav 
(A1) in dokumentiranega sodelovanja z drugimi finan-
cerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih 
citatov v zadnjih desetih letih, in sicer: A1/2 ≥ 400 ali A' 
≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj.

4. Vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati 
pogoj, da je vrednost A' več kot 0.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih 
projektov je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 
≥ A3 minimalni.

Če raziskovalec v zadnjih petih letih ni bil zaposlen 
ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno ob-
dobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v razisko-
valni dejavnosti. Upoštevano obdobje iz 1. točke prej-
šnjega odstavka se podaljša v primeru dejansko izra-
bljenega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve 
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela.

V nadaljevanju so za vede in posamezna področja na-
vedeni pogoji za A1 minimalni, CI minimalni in A3 minimal-
ni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo 
in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za 
področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

1. Ocena A1
a. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 
minimalni

Naravoslovje, Tehnika, Medicina, 
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, 
Geografija

0,5

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

b. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, 
je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:

Veda/področje A1 
minimalni

Naravoslovje, Tehnika, Medicina, 
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, 
Geografija

0,4

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
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2. Čisti citati
a. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 

za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji 
tabeli:

Veda/področje CI 
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, 
Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport

15

Tehnika, Biotehnika, Matematika, 
Geologija

50

Medicina, Biologija, Računsko intenzivne 
metode in aplikacije, Kemijsko inženirstvo, 
Energetika, Materiali

100

Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, 
Biotehnologija

200

b. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je 
za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega 
doktorja, določeno v naslednji tabeli:

Veda/področje CI 
minimalni

Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, 
Promet, Vodarstvo

5

Tehnika, Matematika, Geologija, 
Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, 
Rastlinska produkcija in predelava, 
Geografija

10

Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo, ki ima status podoktoranda (4. člen Pravilnika 
o kriterijih):

Vodja, ki ima status podoktoranda mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– vrednost A1 > 0,
– vrednost A' > 0,
– izkazovati vsaj eno znanstveno objavo (tudi 

v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v podzakon-
skem predpisu, ki ureja kazalnike raziskovalne uspe-
šnosti,

– izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo 

raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega pr-
vega doktorata niso potekla več kot tri leta (upošteva se 
leto zagovora doktorata v obdobju 2017–21. 7. 2020). 
Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 
21. 7. 2020. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslo-
va zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za 
enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora 
podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane od-
sotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih pri-
merov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, 
daljšo od treh mesecev.

5.3.3 Izračun kvantitativnih ocen
Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-

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

5.3.4 Drugi kvantitativni pogoji
Minimalna vrednost A3 je za vodje vseh raziskoval-

nih projektov enaka 0.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kri-

teriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, 
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga pro-
jekta ter izvedljivost predloga projekta.

Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenje-
vanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrob-
neje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z ocenje-
valnima listoma sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 

2020.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. 

Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je 
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

8. Izbor raziskovalnih projektov
8.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega se-

znama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo 
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za 
MKGP.

Programski svet predlog prednostnega seznama 
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije in 
ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na pod-
lagi predloga prednostnega seznama Programskega 
sveta, agencija in MKGP sprejmeta obrazložena delna 
sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov na razpis CRP, s seznamom izbora prijav (v 
nadaljnjem besedilu: delni sklepi).

Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani 
agencije in MKGP, direktorj agencije sprejme ugotovi-
tveni Sklep o izboru projektov.

Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov 
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora 
prijav.

8.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbo-

ra prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila 
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

8.3. Spletna stran
Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega 

dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
v Republiki Sloveniji 2015–2020* morajo biti vse recenzi-
rane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja razisko-
valnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recen-
zirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke 
o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno 
s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in 
ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne de-
javnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20).

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem 
mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oziroma 
podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogoča-
la diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine 
spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi 
podatki glede financiranja, sestava projektne skupine 
s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze pro-
jekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, 
ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba 
logotipa agencije in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki 
so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih 
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ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitve pro-
jekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. 
O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vme-
snem oziroma letnem in zaključnem poročilu.

*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si
9. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo – 

obrazcem ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava/2020.
Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na 

obrazcu ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava/2020 izpolnjuje na 
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko upora-
bljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki 
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, poo-
blaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava 
na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, 
točke 1, 10, 11, 20.1, 20.2, 20.3 pa tudi v angleškem jezi-
ku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh jezikih).

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno 
skrivnost.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec 
nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili 
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejav-
nosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti 
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-PROJ-CRP-HRA-DP-2020.

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijav-

na vloga na obrazcu ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava/2020 
na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava 
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in 
vodja raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 21. 7. 2020 
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do 
preobremenjenosti strežnika.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do 
vključno 21. 7. 2020 do 14. ure.

10.2 Oddaja prijavne vloge brez kvalificiranega di-
gitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poo-
blaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega 
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijav-
ne vloge ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava/2020) in v tiskani 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in 
vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

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

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za izbiro 
raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega progra-
ma »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020 – št. pri-
jave_____« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 21. 7. 2020 do 14. ure in v tiskani 
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 
vključno 21. 7. 2020 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje 
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 
vključno 21. 7. 2020 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpi-

sanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z di-
gitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega pod-
pisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa 
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki 
bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavi-
telja in se prijava odpre).

11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo 23. 7. 2020 ob 10. uri na sedežu Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ble-
iweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku 
dostavljene in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov 
obveščeni predvidoma v septembru 2020.

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

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

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prido-
bite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si 
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
pri Ljiljani Lučić, na tel 01/400-59-13.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-6/2020-1 Ob-2324/20
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
65/19 in 78/20, v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 
v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 
– ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: 
Zakon), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelova-
nju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske (Uradni list RS, MP, št. 11/95), Protokola 
16. zasedanja slovensko-madžarske mešane komisije 
za znanstveno in tehnološko sodelovanje (podpisanega 
15. novembra 2018 v Budimpešti) ter v skladu z Metodo-
logijo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno 
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 
in nasl. (v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Madžarsko v letih 2021 in 2022

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
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blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov sloven-

skih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenorazi-
skovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) 
v letih 2021 in 2022 na skupno dogovorjenih prednostnih 
področjih:

– znanosti o življenju,
– naravoslovje,
– inženirstvo,
– družboslovje.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Sloveni-

ja in Madžarska. Bilateralni projekti trajajo dve leti.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organiza-

cije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razi-

skovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija,

– izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravil-
nikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavlja-
nje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega pro-
jekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik 
o pogojih za vodje) in

– imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Madžarsko, 
povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število 
gostovanj vrhunskih madžarskih raziskovalcev v Slove-
niji ter povečati število prijav slovenskih in madžarskih 
raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne 
razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika 
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Za posa-
meznega vodjo bilateralnega projekta lahko prijavno 
vlogo odda le en prijavitelj. Vsi navedeni dokumenti so 
sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na 
spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija za vodjo bilateralnega projekta 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno 
obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raz-
iskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje 
podaljša v primeru dejansko izrabljenega dopusta iz 
naslova zavarovanja za starševsko varstvo, dokumenti-
rane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma dru-
gih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdra-
vstvenem zavarovanju, in zaposlitve izven raziskoval-
ne dejavnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje 

upoštevanega obdobja ne vpliva izraba starševskega 
dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. Če prijavljeni 
vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni bil za-
poslen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo vpisati 
zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let 
v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba navesti dalj-
šo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri preverjanju 
vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le podatke, 
navedene v prijavi.

Med sodelujoče raziskovalce v Republiki Sloveniji 
se mora vključiti vsaj enega doktorskega študenta ali 
raziskovalca, pri katerem od njegovega zagovora pr-
vega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata) v skladu z osmim odstavkom 
136. člena Pravilnika o postopkih.

Pogoje agencija preveri na dan zaključka javnega 
razpisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Slovenski in madžarski vodja morata 
vložiti prijavi na objavljena razpisa vsak v svoji državi na 
način, kot ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba 
na madžarski strani je ga. Anita Csiszár, e-mail: anita.csis-
zar@nkfih.gov.hu, spletna stran pa je http://nkfih.gov.hu.

6. Prednostni merili in postopek za izbiro prijav za 
sofinanciranje

Prednostno merilo glede obveznega deleža bilate-
ralnih projektov (20 %) se upošteva pri prijavah, katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata).

Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija v skla-
du s 138. členom Pravilnika o postopkih ovrednoti le 
prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem 
javnim razpisom.

Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav 
s pripadajočimi ocenami, pri čemer razvrsti prijave po 
sledečem vrstnem redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata), po padajočem vrstnem redu 
s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami za znanstveno 
publicirano uspešnost vodje bilateralnega projekta, ki 
se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika 
o postopkih (v nadaljevanju: A1),

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile predno-
stnega merila iz prejšnje alineje, in sicer po padajočem 
vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za publicira-
no znanstveno uspešnost vodje bilateralnega projekta, 
ki se določi na podlagi ocene A1,

– na predlog seznama prijav se na koncu, ločeno 
od ostalih zgoraj omenjenih prijav, razvrsti prijave, ki ne 
izpolnjujejo pogojev in zato tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu pooblaščene slovensko-madžarske 
mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelova-
nje (v nadaljevanju: Meddržavna komisija za znanstveno 
in tehnološko sodelovanje).

Meddržavna komisija za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje ne bo obravnavala prijav, ki niso bile odda-
ne na razpisa v obeh državah.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2021–2022 znaša 
okvirno 70.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2021–2022 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
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na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

V skladu z dogovorom obeh držav vsaka država 
sofinancira stroške obiskov svojih raziskovalcev.

Agencija bo sofinancirala slovenskim raziskoval-
cem obiske na Madžarskem, in sicer:

a. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

b. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja 
raziskovalne organizacije na Madžarskem (v primeru 
poti z letalom tudi javni prevoz od letališča do kraja na-
mestitve oziroma raziskovalne organizacije),

c. stroške namestitve do največ 100 EUR dnevno 
za kratke obiske do 14 dni. Ob obiskih, daljših od 15 dni, 
pa stroške namestitve največ do 1.250 EUR mesečno,

d. dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, 
ki ureja višino povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za 
zdravstveno zavarovanje svojih raziskovalcev.

8. Čas izvajanja javnega razpisa: obdobje realiza-
cije predmeta javnega razpisa je predvidoma od 1. 1. 
2021 do 31. 12. 2022.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki. Obe obliki prijave, tiskana in elektronska, mo-
rata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijava na javni 
razpis se izpolni in odda kot prijavna vloga na obrazcu 
ARRS-MS-BI-BA-JR-Prijava/2020.

9.1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigo-

sano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne-
ga sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko 
v letih 2021–2022«, z obveznim nazivom in naslovom 
prijavitelja na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: 

razpis-madzarska@arrs.si.
Elektronska oblika prijavnega obrazca 

ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2020 mora biti poimeno-
vana:

ARRS-MS-BI-HU-JR-Prijava/2020-Pr.doc, kjer je Pr 
priimek vodje projekta v Sloveniji.

9.3. Rok za oddajo prijav
Elektronska prijava je pravočasna, če je oddana na 

elektronski naslov razpis-madzarska@arrs.si do vključ-
no 24. 9. 2020 do 15. ure.

Prijava v tiskani obliki je pravočasna, če prispe na 
naslov agencije do 24. 9. 2020 do 15. ure. Kot pravoča-
sne tiskane prijave se štejejo tudi prijave, oddane pripo-
ročeno na pošto v Sloveniji do vključno 24. 9. 2020 do 
15. ure, kjer pri datumu veljata datum in ura na poštnem 
žigu ovojnice.

9.4. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-
zen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre). Prijava se šteje za formalno popolno, če 
je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 28. 9. 2020 v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristojnega 
organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom dobijo vsi zainteresirani na agenciji 
pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik 
od 9. do 12. ure, ali po e-pošti: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2306/20
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancij-

ske sheme Posavja z dne 16. 6. 2020, sklepa Upravne-
ga odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne 
16. 6. 2020, Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list Evropske unije L 352, 24. 12. 2013) 
in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu 
za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve 
M001-1338811-2016/II) objavlja Regionalna razvojna 
agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sev-
nica in v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko 
hranilnico d.d.

javni razpis
za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme 

Posavja
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov 

z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v 
nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme 
Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje 
v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranil-
nico d.d. za:

A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evrop-
skimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili 
uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, 
so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, 
sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo 
o sofinanciranju,

B: financiranje investicij ter
C: financiranje obratnih sredstev.
2. Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo 

projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi 
sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega 
gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, po-
večanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije 
Covid-19.

3. Javni razpis je namenjen sub jektom, ki delujejo 
in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

4. Skupen garancijski potencial je 765.840,00 EUR 
in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče 
in Sevnica v višini 319.100,00 EUR in predvidenega 
multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite 
z garancijami je 957.300,00 EUR in po posameznih 
občinah znaša:
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občina kreditni potencial
Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR
Brežice 227.340,00 EUR
Kostanjevica na Krki 107.490,00 EUR
Krško 441.570,00 EUR
Radeče 9.000,00 EUR
Sevnica 165.900,00 EUR

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo 
sodelovale v razpisu.

Garancije za kredite se dodelijo iz sredstev občine, 
v kateri ima vlagatelj svoj sedež. Izjemoma se pri inve-
sticijah lahko garancija za kredit odobri tudi iz sredstev 
druge občine v regiji Posavje, v kolikor bo investicija 
izvedena v tej občini.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za 

ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije 

GSP,
– obr. št. 2: Izjava enotno podjetje in de minimis,
– obr. št. 3: Izjava o javnem interesu,
– obr. št. 4: Vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– obr. št. 5: Vzorec garancije.

2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-
pna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si, 
prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega 
razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA 
Posavje.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Re-
gionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 
8270 Krško, na tel. 07/488-10-44, na e-naslovu: dani-
ca.kramzar@rra-posavje.si.

3. Razpisni pogoji
3.1. Vlagatelji
1. Na razpis se lahko prijavijo:
A. za pred-financiranje projektov z odobrenimi 

evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovi-

telj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: razi-
skovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževa-
nje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, 
ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,

– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo 
in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te de-
javnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,

– nevladne organizacije, kot so: združenja, funda-
cije, društva,

– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Za-

konom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna pod-

jetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina 
delež v lastništvu vlagatelja,

– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe 

in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

B. za investicije in C. obratna sredstva:
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo 

in izpolnjujejo zakonske obveznosti za opravljanje te de-
javnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,

– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Za-
konom o socialnem podjetništvu,

– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe 

ter samostojni podjetniki posamezniki.
2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst po-
moči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 
87 in 88 Pogodbe (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, 
v nadaljevanju Priloga I), in sicer so število zaposlenih 
in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost pod-
jetja sledeča:

– v kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opre-
deljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni 
promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali bilančno vsoto, 
ki ne presega 43 mio EUR;

– v kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje 
kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni pro-
met in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 10 mio EUR;

– v kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot 
tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 mio EUR.

Ob tem RRA Posavje opozarja na 6. člen Priloge I, 
ki pravi, da se podatki za podjetje, ki ima partnerska ali 
povezana podjetja, tudi glede števila zaposlenih, določi-
jo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, 
v katerega je podjetje vključeno za namene konsolida-
cije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za 
vsako partnersko podjetje.

3. Upravičeno območje tega razpisa je območje re-
gije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za 
realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Po-
savje, se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

4. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen 
vlagatelj, ki:

– nima poravnanih zapadlih obveznosti do RRA Po-
savje, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave 
RS;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma 
garancije;

– je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo 
intenzivnosti državne pomoči;

– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejav-
nosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) 
primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
d) predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je 
pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese 
na primarne pro izvajalce;

– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko 
je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na 
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na 
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;

– je insolventen glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);

– je podjetje v težavah po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
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žavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) 
in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 ozi-
roma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske 
izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah 
oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno 
zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestruk-
turiranju;

– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem 
razpisu.

5. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi ter se ne bo uporabljala 
za nakup vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravlja-
jo komercialni cestni tovorni prevoz.

3.2. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vlo-

žena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana 
po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki 
vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.

3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 
prijavljeni projekt.

4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v EUR.

5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna 
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

3.3. Pogoji po shemi »de minimis«
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. De-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni 
možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi 
presegal zgornjo mejo pomoči.

2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, 
dodeljen enotnemu podjetju – upravičencu ne sme pre-
segati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovor-
nem prevozu.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– 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,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej na-
vedenih zgoraj preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako veljajo za enotno podjetje.

3. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

4. Priglasitelj bo od prejemnika pomoči pred dode-
litvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:

– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je 
v revalantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« 
pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja 
meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih.

5. RRA Posavje bo pisno obvestil upravičenca, da 
je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«, navedel 
bo št. in naziv sheme ter višino prejete državne pomoči.

6. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 
pomoči.

7. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi 
premij varnega pristana iz obvestila Komisije.

8. Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po 
tem razpisu so:

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentiranh pravic, li-
cenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investi-
cijske dokumentacije ter študije in projektne dokumen-
tacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in 
podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške 

plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste 
plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske 
pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),

– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili 
skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinan-
ciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.

9. Med upravičene stroške po pravilu »de minimis« 
ne spada:

– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obstoječih obveznosti vlagateljev do 

bank in drugih finančnih institucij,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– DDV, razen za upravičence, ki niso zavezanci 

za DDV.
10. Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.
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3.4. Finančni pogoji
1. Pogoji kredita z garancijo so naslednji:
– upravičeni stroški so lahko do 100 % pogodbene 

vrednosti,
– črpanje kredita je namensko v skladu z vlagatelje-

vo vlogo z vso priloženo dokumentacijo in predložitvijo 
dokazil za dokumentarno uporabo,

– rok črpanja je 3 mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditnega odbora GSP,

– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na 
posameznega vlagatelja je 50.000,00 EUR,

– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-

dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– za upravičene stroške se upoštevajo neto vredno-

sti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci 
za DDV.

2. Vlagatelj po tem razpisu lahko pridobi garancijo 
GSP za ugodne kredite bank za:

– pred-financiranje projektov z odobrenimi evrop-
skimi ali nacionalnimi sredstvi,

– financiranje investicij,
– financiranje obratnih sredstev.

3. Kreditni pogoji:
a) pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi

Namen zagotavljanje sredstev za obratna sredstva
Upravičenci – pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma 

občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in 
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne 
dediščine,
– fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske obveznosti 
za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata 
država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.

Upravičeni stroški stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma 
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni, še niso bili 
izplačani in so v skladu s točko 6 poglavja 3.3.

Višina kredita najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Obrestna mera Nova Ljub ljanska banka:

– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %

Ročnost kredita upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih
ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje 
v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma 
plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje
3 leta po podpisu kreditne pogodbe.

Zavarovanje kredita po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita v skladu s tarifo banke
Višina garancije v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije /
Zavarovanje garancije 3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica 
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b) financiranje investicij

Namen spodbujanje podjetij v raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
širitev dejavnosti, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov

Upravičenci – fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske 
obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem 
podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki 
posamezniki

Upravičeni stroški – stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, 
nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa 
patentiranh pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije 
in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in 
podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena
Stroji in oprema ne sme biti starejša od 5 let.

Obdobje upravičenih stroškov od 1. 3. 2020 do 15. 11. 2020.
Višina kredita najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Obrestna mera Nova Ljub ljanska banka:

– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
– kredit nad 3 do 5 let: 6M EURIBOR + 3,20 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %

Ročnost kredita od 1 do 5 let, možen je moratorij do 3 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo 
posojila

Zavarovanje kredita po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita v skladu s tarifo banke
Višina garancije v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije /
Zavarovanje garancije 3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum 

o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)

c) financiranje obratnih sredstev

Namen zagotavljanje likvidnih sredstev za raziskavo trga, širitev dejavnosti in razvoj
Upravičenci – fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in izpolnjujejo zakonske 

obveznosti za opravljanje te dejavnosti ter so vpisane v ustrezen javni register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem 
podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki 
posamezniki

Upravičeni stroški – stroški za nakup materiala in trgovskega blaga,
– stroški za opravljene storitve,
– stroški dela, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in 
druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
honorarno delo, študentsko delo

Obdobje upravičenih stroškov od 1. 3. 2020 do 15. 11. 2020.
Višina kredita najmanj 5.000,00 EUR in največ 30.000,00 EUR
Obrestna mera Nova Ljub ljanska banka:

– kredit 6 mes do 1 leta: 6M EURIBOR + 2,85 %
– kredit nad 1 do 3 let: 6M EURIBOR + 3,15 %
Delavska hranilnica:
– 6M EURIBOR + 1,80 %

Ročnost kredita od 1 do 3 let
Zavarovanje kredita po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita v skladu s tarifo banke
Višina garancije v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije /
Zavarovanje garancije 3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum 

o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
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3.5 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja po-
godbe

1. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA 
Posavje.

2. Za zavarovanje garancije vlagatelj predloži meni-
ce, upravno potrjeno izvršnico in/ali nerazdelno poroštvo 
fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma. Vrsta zava-
rovanja je odvisna od bonitete vlagatelja.

3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva 
meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.

4. V primeru dodelitve garancije bo vlagatelj pozvan 
k predložitvi zavarovanj in/ali sklenitvi notarskega spora-
zuma ter podpisu pogodbe o izdaji garancije.

5. Na osnovi podpisane pogodbe o izdaji garancije 
bo RRA Posavje izdal upravičencu garancijo.

3.6 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 

31. 12. 2020.
4. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva ob-

jave v Uradnem listu RS z dne 26. 6. 2020 do porabe 
sredstev posamezne občine glede na razpisana sred-
stva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki 
je 16. 11. 2020.

2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Regionalna razvoj-

na agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 

16. 11. 2020 priporočeno po pošti ali osebno na sede-
žu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do 
skrajnega roka, do 12. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno 
z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako 
»ne odpiraj – vloga garancija GSP«, iz katere mora biti 
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum oddaje 
vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda 
priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje, v kolikor 
je vloga oddana osebno na sedežu RRA Posavje.

5. Varovanje podatkov
1. Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Prav 
tako oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s tem, 
da RRA Posavje pogoje za kandidiranje na javnem 
razpisu preveri iz uradnih evidenc. Varovanje osebnih 
podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zako-
nodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno 
s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU.

6. Merila za ocenjevanje
1. Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjeva-

le pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi 
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natanč-
no razdelana merila s točkovnikom so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljeva-
nja garancij po pravilu »de minimis« je 100; pogoj za 
dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg 
pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih 
najmanj 50 točk.

7. Obravnava vlog
7.1. Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi po-

goji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika 
o delu kreditnega odbora Garancijske sheme Posavja.

2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP 
najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu 
in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo pravilo-

ma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. 
Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in ne bo javno.

3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja 
v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolni-
tev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 
petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne 
dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep 
banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne 
more biti predmet dopolnitve vloge.

4. Vloge prispele po zaprtju javnega razpisa ozi-
roma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom 
zavržejo kot prepozno prispele.

5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.

6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovni-
kom ne bodo dosegle skupno najmanj 50 točk, se bodo 
s sklepom kot neutemeljene zavrnile.

7.2. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obve-

ščeni z odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni 
kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja 
vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu 
pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema pogod-
be ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.

2. Zoper odločbo o odobritvi garancije za ugodni 
bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom 
Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.

Regionalna razvojna agencija Posavje

 Ob-2304/20

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega 
centra Nova Gorica

1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 

Nova Gorica, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljeva-
nju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 41100-1/2020/3 ter 
Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Šolskega centra Nova Gorica (Uradni list RS, št. 89/20, 
v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji 
prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesi-
je za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na 
objektih Šolskega centra Nova Gorica.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
http://www.scng.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 

ulica 10, 5000 Nova Gorica
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih 
Šolskega centra Nova Gorica«

Številka javnega razpisa: 34/2016
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 89/20)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
Šolskega centra Nova Gorica, ki so navedeni v nadalje-
vanju predmetnega poglavja.
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Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je 
razdeljen na dva sklopa:

– sklop 1: Celovita energetska prenova objektov 
Šolskega centra Nova Gorica,

– sklop 2: Delna energetska prenova objektov Šol-
skega centra Nova Gorica.

Gospodarski sub jekti lahko podajo prijavo samo za 
oba sklopa skupaj.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega:

Sklop 1:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

Strojna, prometna in 
lesarska šola

Erjavčeva ulica 4a, 
5000 Nova Gorica

Številka stavbe 547 in 550, obe k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/2, 654/2, 654/4, 657/11, obe 
k.o. 2304 Nova Gorica

Šolski center 
Nova Gorica

Elektrotehniška in 
računalniška šola

Cankarjeva ulica 10, 
5000 Nova Gorica

Številka stavbe 313, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica

Šolski center 
Nova Gorica

Srednja ekonomska 
in trgovska šola

Erjavčeva ulica 8, 
5000 Nova Gorica

Številka stavbe 554, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 654/1, k.o. 2304 Nova Gorica

Šolski center 
Nova Gorica

Kovinarske 
delavnice

Cankarjeva ulica 10, 
5000 Nova Gorica

Številka stavbe 3126, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 657/8, k.o. 2304 Nova Gorica

Šolski center 
Nova Gorica

Sklop 2:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

Medpodjetniški 
izobraževalni center

Cankarjeva ulica 8a, 
5000 Nova Gorica

Številka stavbe 3121, k.o. 2304 Nova Gorica
Številka parcele 650/1, 631/3, k.o. 2304 Nova Gorica

Šolski center 
Nova Gorica

Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka 
lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega raz-
pisa s sklepom direktorja Šolskega centra Nova Gorica 
razvršča med seznami iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da 
je njegova vključitev v posamezen seznam negospodar-
na ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v toli-
kšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko 
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

V fazi pripravi ali izvedbe javnega razpisa, do od-
daje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom direk-
torja Šolskega centra Nova Gorica nabor objektov iz pr-
vega in drugega odstavka tega člena zmanjša, v kolikor 
se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev 
v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji so-
glasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri ovira-
lo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno 
izvedbo celotnega projekta.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

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

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

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
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Končni rok za prejem prijav je 25. 8. 2020 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispe-
ti na naslov Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva 
ulica 10, 5000 Nova Gorica. Prijave morajo ne glede na 
način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča konce-
denta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo 
štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šol-
ski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova 
Gorica, dne 25. 8. 2020 ob 10.05.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2021.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte sc@scng.si, 
s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo 
projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šol-
skega centra Nova Gorica«. Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 14. 8. 2020 do 
10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vpra-
šanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest 
dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na 
spletni strani koncedenta.

9. Ogled: ogled objektov je možen po predhodni na-
javi do 31. 7. 2020 do 10. ure, ki mora biti podana preko 
elektronske pošte sc@scng.si, s pripisom za zadevo 
»Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gori-
ca«. Prijavitelji bodo o urniku ogledov obveščeni v čim 
krajšem času po prejemu predhodne najave.

Šolski center Nova Gorica

 Ob-2298/20
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 

Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/20) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13, 81/16), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih 
prireditev v okviru praznika Občine Zagorje ob 

Savi v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-

nizacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev v okviru 
občinskega praznika Občine Zagorje ob Savi:

– 16. tek in pohod po Zagorski dolini,
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro,
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske par-

tizanske čete na Čemšeniški planini,
– 5. pohod po rudarski pohodni in učni poti,
– Memorial Aleša Pociecha, 15. pokal Zagorske 

doline v startu sankanja,
– 19. Pozničev memorial,
– XV. Zasavski konjeniški dan in X. Western turnir,
– Ribiško tekmovanje za pokal Občine Zagorje ob 

Savi,
– 6. Kotredež trail – Zagorska dolina,
– Prijateljski mednarodni turnir za članice Rokome-

tnega ženskega kluba Zagorje.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko 

tehnični del in programski del, obseg posamezne priredi-
tve je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo 
na spletni strani www.zagorje.si.

II. Pogoji in merila za sodelovanje na javnem raz-
pisu:

– Splošni pogoji:
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in 
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora biti 
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumenta-
cije (OBR-2, OBR-3, OBR-4 in OBR-5). Ponudniki mo-
rajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo posamezne 
razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj 
izvedbo organizacijsko tehničnega ali le izvedbo pro-
gramskega dela, bodo izločene.

– Posebni pogoji:
Ponudnik mora poskrbeti za varnost udeležencev 

na prireditvi ter se ravnati skladno z aktualnimi smerni-
cami NIJZ-ja glede spoštovanja določil o organiziranju 
prireditev. V primeru, da se izredne razmere, povezane 
s COVID-19 ponovijo oziroma država sprejme restrik-
tivne ukrepe, ki bodo onemogočili kakršnokoli organizi-
ranje in izvajanje prireditev, si Občina Zagorje ob Savi 
pridružuje pravico, da ta razpis ali morebitno že podpisa-
no pogodbo razveljavi ter sredstev ne izplača, ponudnik 
pa se zaveže, da že prejeta sredstva naročniku vrne.

– Merila:
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-

mentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena nasle-
dnja merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje 

pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne do-
kumentacije in mnenje strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu 
podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno fi-
nančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili (ra-
čuni) o izvedbi.

III. Okvirna višina sofinanciranih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 
23.000,00 EUR.



Stran 1366 / Št. 91 / 26. 6. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja po-
samezne prireditve bo izvajalcu zagotovljen v dveh de-
lih, in sicer:

– prvi del v višini 80 % sredstev 7 dni pred prire-
ditvijo;

– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi pri-
reditve, in sicer 30. dan po prejemu popolnega končne-
ga vsebinskega in finančnega poročila, ki mu bodo pri-
ložena dokazila o upravičenosti sofinanciranih sredstev.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja pri-
reditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora za izvedbo prire-
ditve,

– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku 
v medijih in drugo reklamiranje.

IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 10. 7. 2020. Prijave lahko 

oddate v sprejemi pisarni občinske uprave ali pošljete 
po pošti. V primeru poslane prijave po pošti se kot od-
daja upošteva datum poštnega žiga. Obravnavane bodo 
le pravočasne in pravilno označene vloge. Nepravilno 
označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene.

Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz 
razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne 
odpiraj – Javni razpis – Prireditve ob občinskem prazni-
ku 2020«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik 
navesti svoj naziv/ime in sedež/naslov.

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse pri-
spele prijave odprla in obravnavala 13. 7. 2020.

V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 5 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri 
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije 
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča 
župan.

VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne infor-
macije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponu-
dnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi (I. nadstropje) ali na spletni strani www.zagorje.si, 
vse dodatne informacije pa vsak delovni dan na e-na-
slovu nina.jenko@zagorje.si.

S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik stri-
nja in sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 600-0002/2020-201 Ob-2299/20
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o vrednotenju 
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja de-
lovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na 
Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,  
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne  

na Koroškem za leto 2020, v okvirni višini 3.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinan-

ciranje mladinskih programov in projektov, ki so v jav-
nem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo 

izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in 
projektov.

3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je so-
financiranje zlasti naslednjih mladinskih programov in 
projektov, ki:

– vključujejo neformalno izobraževanje in druge 
obšolske dejavnosti,

– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov 
mladih,

– vključujejo informativna središča in druge oblike 
informiranja ter svetovanja mladim,

– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja 

drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mla-

dimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 

programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-

braževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 

ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna 

vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 

in projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, dru-
štva, zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge orga-
nizacije, ki so nosilci programov in projektov, name-
njenim izključno mladim med 15. in 29. letom. Sofi-
nancirajo se mladinski programi oziroma projekti, ki so 
ovrednoteni višje.

4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih 

programov in projektov, ki morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
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sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo 
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 3.000 €.

6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posame-
znega programa bodo upoštevana merila in kriteriji, 
opredeljeni v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju 
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja 
delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Ravne na Koroškem Izračun vrednosti sofinan-
ciranja posameznega programa bo temeljil na oceni 
izpolnjevanja pozivnih kriterijev in razpoložljivih finanč-
nih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2020.

8. Razpisni rok: razpis se prične 26. 6. 2020 in se 
zaključi 20. 7. 2020.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma 

projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Za-
pečatene kuverte morajo ponudniki do 20. 7. 2020 od-
dati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba 
– Ne odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 
2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, 
tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 21. 7. 2020 ob 15.15 na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. JR01/2020 Ob-2305/20
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Ce-

lje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina 
i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, 
Republika Hrvaška, kot koncesionar, na podlagi 12. člena 
Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe 
počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene 
otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Celje (Uradni list RS, št. 25/13), 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), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021, Uradni list 
RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev poči-
tniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene pred-
šolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol 
na območju Mestne občine Celje za leto 2020 (12. redna 
seja MS MOC, 23. 6. 2020), objavljata

javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij  

v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)  
in pridobitev nepovratnih sredstev  

za subvencioniranje storitev programa socialnih  
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2020

1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku 
javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim poo-
blastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o konce-
siji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja 
Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, 
Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v 
nadaljevanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje 
v postopku predmetnega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. raz-

pisuje:
A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno 

ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program 
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

B. subvencioniranje programa socialnih kolonij, in 
sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti 
brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka),

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto pov-
prečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka).

C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolo-
nij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdra-
vstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, 
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti 
brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
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na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto pov-
prečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka).

3. Vsebina programa socialnih in programa zdra-
vstvenih kolonij

Program socialnih kolonij in program zdravstvenih 
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok 
Krk, Hrvaška) v času med 30. julijem 2020 in 29. avgu-
stom 2020.

Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdra-
vstvene) je 10 dni.

V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;
– prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sa-

nitarijami;
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo, ve-

čerja in popoldanska malica), neomejena količina čaja 

ali soka, kosilo pred odhodom, sendvič in napitek ob 
odhodu;

– športna in družbena animacija;
– 24-urno vzgojno varstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v pri-

meru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zago-
tovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, 
Krk, Reka) z reševalnim ali lastnim vozilom.

Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se 
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 7.–9. 8. 2020;
b) 9. 8.–19. 8. 2020;
c) 19. 8.–29. 8. 2020.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni ter-

min (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia 
d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti po-
sameznega termina ali starostne strukture posamezne 
skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. V ko-
likor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal, se lahko 
s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še 
prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema 
sklepa o izbiri.

Opis Program socialnih 
kolonij v EUR

Program zdravstvenih 
kolonij v EUR

CENA NA DAN NA UPORABNIKA:
– Cena prenočišča – polni penzion
– Drugi stroški – pedagoško osebje
– Stroški prevoza na osebo
SKUPAJ 46,00 46,00
ŠTEVILO DNI BIVANJA 10 10
SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAMA NA UPORABNIKA 460,00 460,00
subvencioniranje s strani ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije) 0,00 277,70
Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje (MOC)
– 100 % subvencija cene posameznega programa 460,00 182,30
Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje
– 33 % subvencija cene posameznega programa 151,80 60,16
Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno 0,00 0,00
Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno 308,20 122,14

4. Pogoji za prijavo
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 2.A, se lahko 

prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti 
razred otroškega dodatka).

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 
koledarsko leto 2020.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvenci-
oniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih pot 
točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, ki so:

i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni 
do 100 % subvencije cene programa socialnih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni doho-
dek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in 
peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravi-
čeni do subvencije v višini 33 % cene programa socialnih 
kolonij.

C. Na javni razpis, naveden pod točko 2.C, se lahko 
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;
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– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni in-
dikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih 
kolonij.

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kan-
didata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij 
(priloga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, na-
vedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz 
točke 2.C, ki:

i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni doho-
dek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do 
tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravi-
čeni do 100 % subvencije cene programa zdravstvenih 
kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni doho-
dek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in 
peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravi-
čeni do subvencije v višini 33 % cene programa socialnih 
kolonij.

Dokazilo:
– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 

koledarsko leto 2020.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za sub-

vencioniranje cene programov socialnih kolonij, je 
115.000,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolo-
nij, je 12.214,10 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Mestne občine Celje, konto 41330270.

Predvidena subvencija cene posameznega progra-
ma socialnih kolonij je 460,00 EUR, v kolikor gre za 
subvencijo v višini 100 % cene, in 151,80 EUR, v kolikor 
gre za subvencijo v višini 33 % cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstve-
nih kolonij je 182,30 EUR, v kolikor gre za subvencijo 
v višini 100 % cene, in 60,16 EUR, v kolikor gre za sub-
vencijo v višini 33 % cene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev po posameznem programu, se le-ta lahko preraz-
poredijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o pre-
razporeditvi odloči župan s sklepom.

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in 
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški 
(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev 
za subvencioniranje storitev programa socialnih in pro-
grama zdravstvenih kolonij za leto 2020,

– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma 
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopijo odločbe o otroškem dodatku za leto 2020, 
v kolikor se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov pro-
grama socialnih kolonij ali izbor kandidatov za subven-
cioniranje cene programa zdravstvenih kolonij,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandi-
data za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru 
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si. Za dodatne informacije je na voljo kontaktna 
številka pisarne Celeia d.o.o. PE Celje: 03/49-25-886, 
ali elektronski naslov: info@celeia.si.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti 
na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosove-
lova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vlo-
ga na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih 
kolonij za leto 2020«, do vključno 9. 7. 2020 (velja poštni 
žig priporočene poštne pošiljke).

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 10. 7. 2020 

v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna enote Celje, Koso-
velova ulica 14, Celje in ne bo javno. Vloge bo odprla 
in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega raz-
pisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga 
je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni 
v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo 
bo razpisna komisija v roku 3 dni od odpiranja kandidate 
pozvala, da vloge najkasneje do vključno 17. 7. 2020 do-
polnijo. Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je oddana 
priporočeno po pošti zadnji dan roka, to je 17. 7. 2020.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.

Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil 
koncesionar Celeia d.o.o.

9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisa-
nih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po 
vrstnem redu popolnih vlog, predloženem zdravniko-
vem potrdilu o zdravstveni indikaciji kandidata in višini 
povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugoto-
vljenega v odločbi o otroškem dodatku, pri čemer bodo 
imeli prednost kandidati s predloženim zdravnikovim 
potrdilom in nižjim zneskom povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen 
program, določenih v 5. točki razpisa.

Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do 
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila 
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.

Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan 
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo 
kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se 
bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti 
odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem 
roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavr-
žena.

10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom konce-
sionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni 
od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana 
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Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, 
ko je bila priporočena oddana na pošto.

11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev 
do subvencij

Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo 
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in 
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičeno-
sti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do 
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega 
programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno 
listo, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali po-
polne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. 
Te kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbra-
nega kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. 
V kolikor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom, 
bo izdan nov sklep o izboru, s katerim se bo nadome-
stil predhodni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je 
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma 
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nena-
dna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in 
razlogih zanjo, ter v kolikor odpoved ne bo upravičena, 
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis priho-
dnji dve leti.

Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim 

potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva sub-

vencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o do-
ločitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju 
Mestne občine Celje za leto 2020 (12. seja MS MOC, 
23. 6. 2020).

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Mestna občine Celje,  
Celeia d.o.o.

Št. 014-0007/2020 Ob-2313/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17), 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 14. člena Odloka o načinu 
in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne go-
spodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja pla-
čljivih javnih parkirišč na območju Velike planine (Uradni 
list RS, št. 88/20) Občina Kamnik objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje in 

vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju 
Velike planine

Osnovni podatki:
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik, Glavni 

trg 24, 1240 Kamnik, matična številka: 5874483000, 
davčna številka: SI 28232801.

2. Pravna podlaga: 36. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 

91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 
15/17), 11. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 14. člen Odloka o načinu in 
pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne go-
spodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja pla-
čljivih javnih parkirišč na območju Velike planine (Uradni 
list RS, št. 88/20).

3. Predmet, narava ter obseg in območje izvajanja 
koncesije

Predmet koncesije je upravljanje in vzdrževanje 
plačljivih javnih parkirišč na območju Velike planine.

Podrobneje je predmet izvajanja javne službe opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesijskega 
razmerja: koncesijsko razmerje se sklene za eno leto, 
z začetkom izvajanja predmetne javne službe naslednji 
dan po sklenitvi koncesijske pogodbe za upravljanje in 
vzdrževanje plačljivih javnih parkirišč na območju Velike 
planine.

5. Postopek izbire koncesionarja
lzbira koncesionarja bo izvedena skladno predpisi, 

ki urejajo gospodarske javne službe, javno-zasebno par-
tnerstvo ter ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja 
področje javnega naročanja.

Naročnik si pridružuje pravico, da pod pogoji in na 
način, kakor ga določa veljavni zakon, ki opredeljuje 
javno naročanje, postopek oddaje koncesije do podpisa 
koncesijske pogodbe ustavi, zavrne vse ponudbe ali 
odstopi od izvedbe dodelitve koncesije.

6. Objava razpisne dokumentacije in kraj, čas ter 
plačilni pogoji za dvig le-te: razpisna dokumentacija 
je objavljena in brezplačno dostopna na spletni strani 
Občine Kamnik www.kamnik.si in na vložišču Občine 
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

7. Dodatne informacije
Dodatne informacije so v času objave razpisa na 

voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur. Kon-
taktna oseba: Matej Slapar, tel. 01/83-18-117, elektron-
ski naslov: zupan@kamnik.si.

Občina Kamnik bo odgovore na zastavljena vpra-
šanja objavila na svoji spletni strani.

8. Kraj in rok za predložitev prijave in pogoji za nji-
hovo predložitev: rok za oddajo prijav je 3. 7. 2020 do 
10. ure. Prijava je pravočasna, če do 10. ure prispe na 
vložišče Občine Kamnik, oziroma je osebno oddana na 
Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Prepozno 
prejete prijave ne bodo upoštevane in bodo vrnjene po-
šiljatelju. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno doku-
mentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Na kuver-
to se zalepi izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije 
(obrazec – oprema ovojnice).

9. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
dne 3. 7. 2020 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kamnik. 
Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javne-
ga odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila 
za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstav-
niki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico daja-
ti pripombe v postopku odpiranja ponudb. V primeru, 
da zastopa ponudnika zakoniti zastopnik, pooblastilo 
ni potrebno. Zakoniti zastopnik mora predložiti osebni 
dokument.

10. Vsebina prijave: ponudnik mora oddati prijavo 
na obrazcih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slo-
venskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem 
jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sesta-
vine razpisne dokumentacije. Naročnik (koncedent) bo 
ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne 
bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne (pri-
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java je popolna, če jo poda ponudnik, ki izpolnjuje raz-
pisane pogoje, in če je popolna glede na besedilo tega 
razpisa oziroma razpisne dokumentacije).

11. Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati in 
dokazila: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev 
so določeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora 
izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih 
pripisov ali pogojev. Pripisi ali dodatni pogoji ponudnika 
se ne upoštevajo.

12. Pogoji za predložitev skupne vloge: pogoji 
za predložitev skupne vloge so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: za 
izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo eko-
nomsko najugodnejše ponudbe.

14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije: naročnik (koncedent) si pridružuje pravico, da 
najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo prijave 
spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Spremem-
ba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani 
Občine Kamnik. Naročnik (koncedent) bo v tem pri-
meru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo 
prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma 
sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za 
prijavo se pravice in obveznosti naročnika (koncedenta) 
in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhaja-
jo iz podaljšanega roka za oddajo prijav.

Občina Kamnik
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 Ob-2300/20
Na podlagi sklepa ravnateljice ŠC; OE Srednje šole, 

Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, mag. Ivanke Sto-
par, prof., in na podlagi sistemizacije delovnih mest, razpi-
suje šola za šolsko leto 2020/2021 prosta delovna mesta:

1. 1 učitelja-ice za poučevanje strokovnih pred-
metov metalurgije za poln in določen delovni čas. Za 
delovno mesto se zahteva visokošolska univerzitetna izo-
brazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izobrazba 
in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili 
za dobo enega šolskega leta.

2. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva 
z znanji CNC programiranja, za določen in poln delovni 
čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma viš-
ješolska izobrazba strojne smeri, osnovni poklic strugar, 
opravljena pedagoško-andragoška izobrazba in strokovni 
izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šol-
skega leta.

3. 1 učitelja-ice praktičnega pouka mehatronike 
za določen in poln delovni čas. Za zasedbo delovne-
ga mesta se zahteva srednješolska oziroma višješolska 
izobrazba ustrezne smeri, s predhodnim poklicem me-
hatronik operater, pedagoško-andragoška izobrazba in 
strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas 
enega šolskega leta.

4. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva 
z osnovnim poklicem oblikovalec kovin ali strugar za 
poln in določen delovni čas. Za delovno mesto se zahteva 
srednja ali višješolska izobrazba ustrezne smeri, peda-
goško-andragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno 
razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.

5. 1 učitelja-ice za pouk umetnostne vzgoje za 
določen in krajši od polnega delovnega časa (10 % zapo-
slitev). Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visoko-
šolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedago-
ško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. De-
lovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.

6. 1 učitelja-ico športne vzgoje za polovičen in 
določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se 
zahteva visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne 
smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen stro-
kovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega 
šolskega leta.

7. 2 učitelja-ici za poučevanje strokovnih pred-
metov računalništva in elektrotehnike za določen in 
poln delovni čas. Za zasedbo delovnega mesa se zahte-
va visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, 
opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni 
izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas enega šol-
skega leta.

8. 1 učitelja-ico za poučevanje naravoslov-
nih predmetov za poln in določen delovni čas. Za za-
sedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska univer-
zitetna izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška 
izobrazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje 
bomo sklenili za čas enega šolskega leta.

Šolski center Ravne  
Srednja šola Ravne

Št. 2020/110-138 Ob-2301/20
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in na pod-

Razpisi delovnih mest

lagi 26. člena v povezavi z 31. in 32. členom Statuta Jav-
nega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje objavlja prosto 
delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda m/ž
Kandidat za imenovanje na funkcijo strokovnega di-

rektorja zavoda mora poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– opravljena specializacija s področja bolnišničnih 

dejavnosti,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organi-

zacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat za strokovnega direktorja zavoda mora pri-

javi podati program strokovnega dela in razvoja stroke 
v zavodu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi z nastopom dela 1. 9. 2020 za mandatno obdobje 
4 leta. Delovno razmerje za strokovnega direktorja se 
sklepa s krajšim delovnim časom, in sicer za največ 16 ur 
tedensko za čas trajanja mandata, za preostali delovni 
čas do polnega delovnega časa pa se sklene pogodbo 
o zaposlitvi na področju specializacije kandidata.

Rok, do katerega se sprejemajo prijave, je 15 dni 
od dneva objave. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju 
zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki jih določa Sta-
tut Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica 
Trbovlje ter programom strokovnega dela in razvoja stro-
ke v zavodu, skupaj z življenjepisom, kandidati pošljejo 
na naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna 
bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9, 1420 Trbovlje, z oznako: 
»razpisni komisiji – ne odpiraj, prijava na razpis strokov-
nega direktorja bolnišnice«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni 
od objave razpisa.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje

 Ob-2303/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-

tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarke Barbare Andrič Velkovrh razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Barbari Andrič Velkovrh iz Ljub ljane

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univer-
zitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 
4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj pet 
let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj eno leto pri 
notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri držav-
nem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto 
notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 200/20-er/to Ob-2314/20
Skupščina CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri 

Hrastniku, je na svoji 52. seji, dne 22. 6. 2020, sprejela 
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sklep; v skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe 
o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno 
odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, 
d.o.o. in 9. ter 10. členom Statuta javnega podjetja CE-
ROZ d.o.o. Hrastnik, skupščina CEROZ d.o.o., razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
družbe CEROZ d.o.o.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 
iz 255. člena ZGD-1, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonom-
ske, organizacijske ali pravne usmeritve;

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delih;

– ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti;
– obvlada svetovni jezik;
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizi-

jo razvoja družbe CEROZ d.o.o. za naslednje štiriletno 
mandatno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpi-
som določenih pogojev.

Direktorja se imenuje za dobo do štirih let z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto 
direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo 
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis« na 
naslov CEROZ d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po 
zaključenem postopku.

Skupščina CEROZ d.o.o.

Št. 110-4/2020 Ob-2325/20
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zako-

na o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za 
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, 64/01 in 
59/02; v nadaljnjem besedilu ZPKSMS) razpisuje

eno mesto kandidatke ali kandidata  
za sodnico ali sodnika

na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu
Kandidacijski pogoji (3. člen ZPKSMS):
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča 

lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev 
na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega so-
dnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali 
oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali 
sodnika ustavnega sodišča.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba 
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj 
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču upo-
rabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča EU se sodni-
ce in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem 
jeziku, zato bo imela prednost kandidatka ali kandidat 
z znanjem francoskega jezika.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, z obveznim pripisom: »Za 
razpis št. 110-4/2020«.

Prijave je potrebno vložiti po objavi v Uradnem listu 
RS do 15. 8. 2020.

Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpol-
njevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne de-
javnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma 
znanstvenem naslovu. Življenjepis in dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem 
jeziku in v angleškem ali francoskem jeziku, pri čemer je 
potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov 
ministrstva (gp.mp@gov.si) tudi v elektronski obliki kot 
Word dokument.

Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni 
strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v franco-
skem in angleškem jeziku.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 10100-2/2014-93 Ob-2192/20
Statut Konfederacije slovenskih sindikatov se 

hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
21. 11. 2014 pod zaporedno številko 216.

Št. 101-1/2020-3 Ob-2221/20
Uvod odločbe številka 101-1/2020-2 z dne 6. 2. 

2020 se spremeni tako, da se v besedilu uvoda popravi 
naziv sindikata, ki pravilno glasi:

»VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE, SINDI-
KAT UNIVERZE V MARIBORU«

namesto
»VSS SINDIKAT UNIVERZE V MARIBORU«.
Izrek odločbe številka 101-1/2020-2 z dne 6. 2. 

2020 se spremeni tako, da se v prvem odstavku besedi-
la izreka popravi naziv sindikata in doda matična številka 
sindikata, ki pravilno glasi:

»VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE, SIN-
DIKAT UNIVERZE V MARIBORU z matično številko 
2398923, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor dne 5. 7. 2012, pod zaporedno 
številko 9/2012 in sprememba z dne 31. 1. 2013, vpisa-
na pod zaporedno številko 5/2013, sprememba z dne 
4. 3. 2016, vpisana pod zaporedno številko 6/2015, 
sprememba z dne 12. 2. 2019, vpisana pod zaporedno 
številko 3/19, je spremenil vsebino statuta – STATUT 
SINDIKATA UNIVERZE V MARIBORU.

namesto:
SINDIKAT UNIVERZE V MARIBORU, vpisan v evi-

denco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor dne 
5. 7. 2012, pod zaporedno številko 9/2012 in spremem-
ba z dne 31. 1. 2013, vpisana pod zaporedno številko 
5/2013, sprememba z dne 4. 3. 2016, vpisana pod 
zaporedno številko 6/2015, sprememba z dne 12. 2. 
2019, vpisana pod zaporedno številko 3/19, je spreme-
nil vsebino statuta – STATUT SINDIKATA UNIVERZE 
V MARIBORU.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

3190 I 373/2020 Os-2146/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., ma-
tična št. 5015731000, davčna št. 40870057, Savinjska 
cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa Ostrožnik Sašo – 
odvetnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zoper dolžnika Matjaža 
Remenih, EMŠO 0811974500033, Zaloška cesta 69, 
Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 392,23 EUR, skle-
nilo:

Upnik mora v roku 30 dni od prejema tega skle-
pa založiti predujem za začasnega zastopnika v višini 
250,00 EUR, na račun št. SI56 0110 0600 0035 719, 
s sklicem na št. 00 001150037320, koda namena GOVT, 
BIC banke BSLJSI2X.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 3. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 335/2019 Os-1780/20

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zade-
vi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Dejana Kuduzović, Masljeva ulica 3, Domžale, zaradi 
izterjave 16.670,05 EUR s pripadki, dne 6. 3. 2020 
sklenilo:

Dolžniku Dejanu Kuduzović, prijavljen na naslovu 
Centra za socialno delo Domžale, in sicer na naslovu 
Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, sedaj neznanega pre-
bivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Branko Gajšek, Ljub ljanska cesta 82, 1230 
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 3. 2020

P 130/2019 Os-2159/20

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljub ljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, je skladno s 4. točko druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, 
s sklepom z dne 2. 3. 2020 postavilo začasno zastopni-
co toženi stranki Alenu Maljoku, z zakonskim prebivali-
ščem na naslovu Slamnikarska cesta 14, Domžale, kjer 
pa dejansko ne prebiva in je neznanega prebivališča, 
zaradi povračila materialne škode pcto. 1.304,18 EUR 
s.p.p., in sicer odvetnico Alenko Reisner, Ljub ljanska 
cesta 76, Domžale, ki bo zastopala toženo stranko v po-
stopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 

Objave sodišč

organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
toženi stranki postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 5. 2020

D 153/2018 Os-2010/20
Okrajno sodišče v Kamniku je postavilo začasno 

zastopnico dediču Bajramu Kalaču, rojenemu leta 1952, 
Ulica Ban Brdo 115, 84310 Rožaje, Črna Gora, na pod-
lagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in tretjega odstavka 206. člena Zakona 
o dedovanju v zapuščinskem postopku po pok. Dejanu 
Dobovšku, roj. 6. 5. 1981 in umrlem 17. 7. 2018, naza-
dnje stan. Stolnik 11, Stahovica. Za začasno zastopnico 
je postavilo odvetnico Suzano Miklič Nikič, Ljub ljanska 
cesta 102, Domžale.

Začasna zastopnica bo dediča zastopala v postop-
ku do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 19. 3. 2020

III N 352/2019 Os-2062/20
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom 

III N 352/2019 z dne 21. 5. 2020 tretji nasprotni ude-
leženki Hidajete Spanca, katere prebivališče ni znano 
in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) postavilo začasno zastopnico, in sicer odve-
tnico Metko Avdič Batista, Kolodvorska cesta 1, Koper.

Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2020

N 82/2019 Os-2864/19
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-

vi predlagateljice Marje Žnideršič, EMŠO 1505949505373, 
Pod bresti 34, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Debevec & Jan, o.p., d.o.o., Ljub ljana, zoper nasprotnega 
udeleženca Valentina Mravlje, roj. 4. 1. 1926, 768 P.O. 
Box, Coaldale AB T1M 0A7, Kanada, zaradi delitve so-
lastnine, s sklepom z dne 23. 5. 2019 nasprotnemu ude-
ležencu Valentinu Mravljetu na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je ne-
znanega prebivališča, postavilo začasno zastopnico, od-
vetnico dr. Tjašo Strobelj, Pražakova ulica 20, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
Valentina Mravljeta zastopala vse do takrat, dokler na-
sprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 7. 2019
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III N 795/2019 Os-2050/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici – svétnici 
Mojci Hribar, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Sku-
pnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Petkovškovo nabrežje 63 in Trubarjeva cesta 66, Ljub-
ljana, 2. Bojan Popović, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 
3. Matjaž Selko, Štepanjska cesta 20, Ljub ljana, 4. Na-
taša Stevanović, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 5. Nina 
Gunde Cimerman, Cesta na Brdo 59, Ljub ljana, 6. Bar-
bara Zobec, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 7. Samo 
Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 8. Anica Paska 
Sešek, Ferberjeva ulica 2, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
SPL, d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, njega 
pa pooblaščenka Mira Božič, zoper nasprotne udele-
žence: 1. pok. Aleš Roman Weiss, Pleschnigweg 12, 
1220 Wien, Avstrija, sedaj njegovi pravni nasledniki: 
Nada Weiss, Pleschnigweg 12, Wien, Avstrija, Sabina 
Weiss, Geblergasse 14/21, Wien, Avstrija, ki jo zastopa 
začasni zastopnik Dejan Marković, odvetnik v Ljub ljani, 
Thomas Weiss, Breitenleer Strasse 217/14, Wien, Av-
strija, ki ga zastopa začasni zastopnik Dejan Marković, 
odvetnik v Ljub ljani, 2. Othmar Weiss, Klammweg 10, 
9545 Radenthein, Avstrija, ki ga zastopa začasni zasto-
pnik Dejan Marković, odvetnik v Ljub ljani, 3. pok. Zoran 
Gorjan, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, sedaj njegova 
pravna naslednica: Mara Gorjan, Cankarjeva ulica 3, 
Kočevje, ob udeležbi zakonite udeleženke: pok. Marija 
Brigita Šorli Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 
sedaj njen pravni naslednik: Samo Dvoršak, Trubarjeva 
cesta 66, Ljub ljana, ki ga zastopa SPL, d.d., Franko-
panska ulica 18A, Ljub ljana, njega pa pooblaščenka 
Mira Božič, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, 
s sklepom z dne 19. 5. 2020 drugemu nasprotnemu ude-
ležencu Othmarju Weissu ter pravnima naslednikoma 
pok. prvega nasprotnega udeleženca Sabini Weiss in 
Thomasu Weissu na podlagi tretjega odstavka 6. člena 
Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stav-
bah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi 
z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku 
postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Dejana Mar-
kovića, Kolodvorska ulica 7, Ljub ljana, ker so navedeni 
nasprotni udeleženci neznanih prebivališč in nimajo po-
oblaščencev.

Začasni zastopnik bo Othmarja Weissa, Sabino 
Weiss in Thomasa Weissa zastopal vse do takrat, dokler 
kdorkoli od navedenih osebno ali njihovi pooblaščen-
ci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 5. 2020

II N 55/2019 Os-2051/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodnici – svétnici 
Mojci Hribar, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Sku-
pnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Petkovškovo nabrežje 63 in Trubarjeva cesta 66, Ljub-
ljana, 2. Bojan Popović, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 
3. Matjaž Selko, Štepanjska cesta 20, Ljub ljana, 4. Na-
taša Stevanović, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 5. Nina 
Gunde Cimerman, Cesta na Brdo 59, Ljub ljana, 6. Bar-
bara Zobec, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 7. Samo 
Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 8. Anica Paska 
Sešek, Ferberjeva ulica 2, Ljub ljana, ki jih vse zastopa 
SPL, d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, njega 
pa pooblaščenka Mira Božič, zoper nasprotne udele-
žence: 1. pok. Aleš Roman Weiss, Pleschnigweg 12, 

1220 Wien, Avstrija, sedaj njegovi pravni nasledniki: 
Nada Weiss, Pleschnigweg 12, Wien, Avstrija, Sabina 
Weiss, Geblergasse 14/21, Wien, Avstrija, ki jo zastopa 
začasni zastopnik Dejan Marković, odvetnik v Ljub ljani, 
Thomas Weiss, Breitenleer Strasse 217/14, Wien, Av-
strija, ki ga zastopa začasni zastopnik Dejan Marković, 
odvetnik v Ljub ljani, 2. Othmar Weiss, Klammweg 10, 
9545 Radenthein, Avstrija, ki ga zastopa začasni zasto-
pnik Dejan Marković, odvetnik v Ljub ljani, 3. pok. Zoran 
Gorjan, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, sedaj njegova 
pravna naslednica: Mara Gorjan, Cankarjeva ulica 3, 
Kočevje, ob udeležbi zakonite udeleženke: pok. Marija 
Brigita Šorli Dvoršak, Trubarjeva cesta 66, Ljub ljana, 
sedaj njen pravni naslednik: Samo Dvoršak, Trubarjeva 
cesta 66, Ljub ljana, ki ga zastopa SPL, d.d., Frankopan-
ska ulica 18A, Ljub ljana, njega pa pooblaščenka Mira 
Božič, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, s sklepom 
z dne 19. 5. 2020 drugemu nasprotnemu udeležencu 
Othmarju Weissu ter pravnima naslednikoma pok. prve-
ga nasprotnega udeleženca Sabini Weiss in Thomasu 
Weissu na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona 
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in 
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. 
in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Dejana Markovića, 
Kolodvorska ulica 7, Ljub ljana, ker so navedeni naspro-
tni udeleženci neznanih prebivališč in nimajo poobla-
ščencev.

Začasni zastopnik bo Othmarja Weissa, Sabino 
Weiss in Thomasa Weissa zastopal vse do takrat, dokler 
kdorkoli od navedenih osebno ali njihovi pooblaščen-
ci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 5. 2020

0865 VL 113239/2018 Os-2081/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga 
d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463, 
Vodovodna cesta 90, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. 
Krištof Mlakar, proti dolžnici Božici Vujatović, EMŠO 
0201954105038, Preglov trg 6, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 64,17 EUR, sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico dolžnici se postavi odv. 
mag. Saša Bohinc, Komenskega 16, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 3. 2020

3190 I 373/2020 Os-2158/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., ma-
tična št. 5015731000, davčna št. 40870057, Savinjska 
cesta 11a, Trbovlje, ki ga zastopa Ostrožnik Sašo – od-
vetnik, Kešetovo 4, Trbovlje, zoper dolžnika Matjaža 
Remenih, EMŠO 0811974500033, Zaloška cesta 69, 
Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 392,23 EUR s pp, 
sklenilo:
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Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Mojca Breznik, 
Dvoržakova 8, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 6. 2020

I D 363/2017 Os-1902/20

Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi 
po pok. Janezu Stare, roj. 7. 9. 1937, nazadnje stan. 
Ulica Veljka Vlahovića 65, Maribor, ki je 5. 2. 2017 umrl, 
v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. št. I D 363/2017 
z dne 3. 2. 2020, za začasno zastopnico dedinji Loreti 
Stare, roj. 22. 8. 1965, z bivališčem v Združenih drža-
vah Amerike, kjer se vročitev ni mogla opraviti, postavilo 
Tjašo Gojkovič, odvetnico v Mariboru, zaradi zastopanja 
v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.

Začasna zastopnica bo zastopala dedinjo v postop-
ku vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dedinji 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2020

II N 101/2020 Os-1908/20

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni 
svétnici Tatjani Božović, v nepravdni zadevi predlaga-
teljice Vesne Perović, EMŠO: 1711978505322, Staneta 
Severja 8, Maribor, ki jo zastopa mag. Andreja Dajčman, 
odvetnica v Mariboru, zoper nasprotnega udeleženca 
Mor Sow, EMŠO: 1211978501154, naslov po predlogu 
Grand Dakar 422, Dakar Senegal oziroma po CRP: Via 
Fanfulla Dalodi 55, Rim, Italija, zaradi dodelitve mld 
otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve preživnine 
in stikov, na podlagi določil 4. in 5. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1; sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu se kot začasnega za-
stopnika postavi odvetnika: Andrej Kac, Partizanska 
cesta 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega ude-
leženca dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo 
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2020

0294 I 63/2019 Os-2208/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zade-
vi upnice UniCredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 
cesta 140, Ljub ljana, ki jo zastopa odv. Gregor Lepoša 
iz Maribora, zoper dolžnika Gorana Hvalič, Stjenkova 
ulica 34, Šempeter pri Gorici (sedaj v postopku ugota-
vljanja prebivališča), zaradi izterjave denarne terjatve, 
dne 4. 2. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se dolžniku Goranu Hvalič, 
sedaj v postopku ugotavljanja prebivališča (Stjenkova 
ulica 34, Šempeter pri Gorici), postavi začasnega za-
stopnika odv. Silvana Komunjar, Stresova ulica 1, 5222 
Kobarid, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi z opr. 
št. I 63/2019, vse dokler dolžnik ali njegov pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 2. 2020

Z 49/2019 Os-2226/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne terjatve 
upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljub ljana, Ministrstvo za finance, FURS, Ul. Gradni-
kove brigade 2, Nova Gorica, ki ga zastopa zak. zast. 
Državno odvetništvo Republike Slovenije, Trg Edvarda 
Kardelja 1, Nova Gorica, proti dolžniku Alojziju Kuljad, 
Opekarniška cesta 12E, Celje, sedaj neznanega bivali-
šča, zunaj naroka dne 8. 6. 2020 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Kuljad Aloj-
ziju, Opekarniška cesta 12e, Celje, sedaj neznanega 
bivališča, postavi začasna zastopnica, odvetnica Tinka 
Lipičar Cej, Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, 
ki bo zastopala dolžnika v zadevi zavarovanja denarne 
terjatve, opr. št. Z 49/2019, vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 6. 2020

I 660/2019 Os-1341/20
Okrajno sodišče na Ptuju je v izvršilni zadevi 

upnic: Diana Ošlaj, EMŠO 08005000505097, Senčak 
pri Juršincih 28/a, Juršinci in mld. Anja Ošlaj, EMŠO 
2912009505101, Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, ki 
jo zastopa zakonita zastopnica – mati Petra Kovačec, 
Senčak pri Juršincih 28/a, Juršinci, ki ju zastopa Helena 
Neudauer, odvetnica iz Ptuja, zoper dolžnika Rober-
ta Ošlaj, nazadnje stanujoč Senčak pri Juršincih 28/a, 
Juršinci, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjave 
preživnine v višini 15.626,56 EUR, ki se pri tem sodišču 
vodi pod opr. št. I 660/2019, na podlagi določil 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku postavilo za-
časnega zastopnika – odvetnika Tomaža Aliča iz Ptuja.

Začasni zastopnik ima v postopku opr. št. I 660/2019 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravi-
ce in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve 
in vse do takrat, dokler tožena stranka oziroma dolžnik 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 3. 2. 2020

I 284/2019 Os-2231/20
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni 

postopek na predlog upnice Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno od-
vetništvo Republike Slovenije, zoper dolžnika Damirja 



Stran 1378 / Št. 91 / 26. 6. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Lepoša, Gundulićeva 3, Pula, Hrvaška, zaradi izterjave 
2.727,99 EUR.

V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s sklepom 
I 284/2019 z dne 9. 6. 2020 na predlog upnice v skladu 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP dolžniku Damirju Lepoši posta-
vilo začasno zastopnico – odvetnico Slavko Grabrovec 
Junger, Krempljeva 6, Ptuj.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 6. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 224/2009 Os-1982/20

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas 
obveščamo o zapuščini brez dedičev.

Podatki o zapustniku: Pavla Maras, roj. 29. 6. 1935, 
EMŠO: 2906935506006, umrla dne 24. 6. 2009, naza-
dnje stan. Jurčičeva ulica 10, Brežice.

Opravilna številka zapuščinske zadeve: 
D 224/2009.

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-
stničinih 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 6. 5. 2020

D 269/2018 Os-1715/20

V zapuščinskem postopku po pokojni Milki Zmrzli-
kar, rojena 26. 8. 1930, državljanka Republike Slovenije, 
vdova, umrla 8. 7. 2018, nazadnje stanujoča Stobovska 
cesta 5b, Domžale, se je ugotovilo, da obstaja zapušči-
na brez dedičev.

Zapuščina brez dedičev bo prešla v last Republike 
Slovenije, če upniki ne bodo pravočasno vložili zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, pri tem opozarjamo, da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri Okrajnem sodišču v Domžalah pri-
dobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
podatke o zapustničinih obveznostih.

Sodišče poziva upnike, da lahko v 6 mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbo 142.b člena Zakona o dedovanju 
(Uradni list RS, št. 63/16).

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 3. 2020

D 323/2017 Os-1984/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Zupančič Francu, sinu Franca, roj. 3. 9. 
1946, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem 
v Kočevju, Kolodvorska cesta 8, umrlem 8. 11. 2017 
v Kočevju.

Zapustnikovi dediči prvega dednega reda so se 
odpovedali dediščini, prav tako pa so se odpovedali 
dediščini tudi vsi znani dediči drugega dednega reda. 
Med njimi, torej dediči drugega dednega reda, pa so tudi 
dediči pokojnih zapustn. polsester Mijat Jožice in Mohar 
Ljubice. Prva je živela v ZDA, druga pa v Avstraliji. Ker 
sta obe umrli za zapustnikom, pridejo v poštev za dedo-
vanje v tem zapuščinskem postopku njuni dediči, ki pa 
so sodišču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče pokojnih dedinj Mijat Jožice in Mohar 
Ljubice, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča 
in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uvelja-
vljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta 
zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 18. 3. 2020

D 79/2020 Os-2262/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojnem Volf Josipu, sinu Mrle Marije, roj. 1. 1. 
1946, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem 
Padovo pri Osilnici 2, umrlem 13. 2. 2020 v Kočevju.

Na zapuščinski obravnavi je bilo rečeno, da je bil 
zapustnik samski, da ni imel otrok, da sta njegova starša 
umrla že pred njim in da bratov in sester ni imel. Glede 
na to bi prišli v poštev za dedovanje po zakonu, če za-
pustnik oporoke ne bi napravil, dediči tretjega dednega 
reda, to so potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. 
dedov in babic, ki pa so sodišču neznani.

Z ozirom na zgoraj navedeno sodišče poziva vse 
eventualno še žive zapustn. strice in tete, bratrance in 
sestrične ter njihove potomce, da se v roku enega leta 
po objavi tega oklica v Uradnem listu RS, sodni deski 
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega so-
dišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in 
zaključilo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom 
o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 6. 2020

D 52/2019 Os-1724/20

V zapuščinski zadevi po pokojnem Smiljanu Rojko, 
rojenem 12. 11. 1972, državljanu Republike Slovenije, 
nazadnje stanujočem Spodnja Voličina 70a, Voličina, 
umrlem dne 1. 3. 2019, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

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

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 19. 2. 2020

IV D 1453/2018 Os-2151/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojni Ljudmili Smole, roj. 25. 5. 
1930, umrla 20. 4. 2018, nazadnje stanujoča na naslovu 
Križna ulica 6, Ljub ljana.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica ob smrti 
samska. Dedičev I. dednega reda (zap. je bila samska, 
brez potomcev) in II. dednega reda (zap. mati je umr-
la pred njo, l. 1938, kot nezakonska hči z očetom ni ime-
la stikov; bratov, sester, polbratov ni imela) ni. Sodišče 
ne razpolaga z vsemi podatki o morebitnih sorodnikih, 
ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda (zapu-
stničini dedi in babice, njihovi potomci oziroma zapustni-
čini strici in tete ter bratranci in sestrične ...), predvsem 
sodišču niso znani vsi sorodniki po zap. materi, in sicer 
potomci zap. strica Toneta Smoleta, ki je umrl l. 1980, in 
bi naj, razen sodišču znanih potomcev, imel še hčerko 
Heleno Smole in sina Janeza Smoleta; ter potomci zap. 
tete Justi Vodnal (oziroma Podgornik), ki je umrla okrog 
l. 1994, sodišču je znano zgolj, da bi naj njena hčerka 
Marija Kovačič živela na Bledu. Sodišču prav tako niso 
znani nikakršni podatki o dedičih III. dednega po strani 
zap. očeta.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 5. 2020

I D 363/2017 Os-1903/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po dne 5. 2. 2017 umrlem Janezu 
Stare, roj. 7. 9. 1937, drž. RS, poročen, nazadnje stan. 
Ulica Veljka Vlahovića 65, Maribor, pride kot dedinja 
v poštev zapustnikova hči Loreta Stare, roj. 22. 8. 1965, 
z bivališčem v ZDA, kjer pa vročitve ni bilo mogoče opra-
viti, zato ji je sodišče postavilo začasno zastopnico Tjašo 
Gojkovič, odvetnico v Mariboru.

Sodišče zato poziva zapustnikovo hči Loreto Stare, 
roj. 22. 8. 1965, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od obja-
ve oklica na oglasni deski Okrajnega sodišča v Maribo-
ru, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene za-
časne zastopnice in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 3. 2020

D 180/2019 Os-2141/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Kenda Alojz, od Vinka, roj. 29. 5. 1955, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Ravnica 8/a, Grgar, ki 
je umrl dne 2. 2. 2019.

Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustnikovi 
dediči 3. dednega reda (zap. bratranci in sestrične), ki 
sodišču niso znani oziroma njihovi potomci, ki sodišču 
tudi niso znani.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2020

D 239/2019 Os-2087/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Antoniu Drioliju, fu Nicolo, rojenem 
dne 8. 9. 1786, neznanega prebivališča in umrlem dne 
1. 1. 1875.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavlja solastniški delež na nepremičnini.

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

Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 5. 2020

D 748/2015 Os-1994/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski 
postopek po dne 19. 11. 2015 umrli Eriki Michelitsch, ro-
jeni Šušnjar, hčerki Daniela, rojeni 1. 9. 1942, državljanki 
Republike Slovenije, stan. Muretinci 45a, Gorišnica.

Dediči 1. zakonskega dednega reda so se odpovedali 
dedovanju. Dedičev 2. in 3. zakonskega dednega reda pa 
na podlagi opravljenih poizvedb ni bilo mogoče ugotoviti.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 5. 2020

D 139/2018 Os-1995/20

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Alenki Sitar, hčerki Antona, ro-
jeni 15. 2. 1983, državljanki Republike Slovenije, poročeni, 
nazadnje stanujoči Okrog 17, Šentjur, umrli dne 9. 8. 2018.

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. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustničinih obveznostih.
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Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 5. 5. 2020

D 44/2019 Os-2009/20
Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po 

pokojnem Francu Melihen, rojen 19. 2. 1893, zadnje 
znano stalno prebivališče na naslovu Srpenica 68, ki je 
bil razglašen za mrtvega in je bil kot datum smrti določen 
20. 2. 1963.

Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zaradi tega 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te za-
puščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika 
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

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

Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju – ZD.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 14. 5. 2020

D 24/91-11 Os-2008/20
Okrajno sodišče v Trebnjem je v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Alojzu Brezar, roj. 13. 2. 1931, ki je umrl 
14. 2. 2009 v Kanadi, sodišče poziva neznane dediče 

ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine po po-
kojnem Alojzu Brezarju, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica, v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD).

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

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 5. 2020

Oklici pogrešanih

I N 74/2019 Os-1983/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi 
na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gre-
gorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno 
odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Novi Gorici, posto-
pek o razglasitvi pogrešane Marije Adelme Petruša, 
Giassico 7, Brazzano, Italija, ki jo zastopa skrbnik za 
poseben primer odv. Gregor Hrvatin, Rejčeva ulica 24, 
5000 Nova Gorica, za mrtvo.

Iz priloženih listin izhaja, da je bil v korist Marije 
Adelme Petruša vknjižen užitek na nepremičnini s parc. 
št 1957/61, k.o. 2277 Mirnik. Korist je bila vknjižena na 
podlagi sklepa o dedovanju z dne 1. 10. 1942, št. 126/42 
Nižjega sodišča in kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7. 
1942, št. 2025, v Čedadu, kar predstavlja tudi zadnji 
podatek o pogrešani. Drugi podatki o pogrešani ne 
obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Marije Adelme Petruša, naj javijo tu-
kajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2020
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Spričevala preklicujejo

Hajdari Riza, Trg svobode 30, Slovenska Bistri-
ca, certifikat NPK za izvajalca zidanja in ometavanja, 
št. IZO-09/4688, izdan pri ŠC Celje, leta 2009. gnh-341839

Legiša Špela, Preserje 22a, Preserje, diplomo št. 
M2-611/2017, izdajatelj Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 
2018. gni-341842

Drugo preklicujejo

BRANKO KLAJNČAR S.P., Podgradje 6, Ljutomer, 
izvod licence, št. 031806/004, za vozilo Iveco Actros 
1848 LS, reg. št. MS PAJO 2, veljaven do 9. 7. 2020. 
gng-341840

DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško, 
izvod licence, št. 014436/003, za tovorno vozilo MAN, 
reg. št. CE DM-712, veljavnost do 30. 12. 2021. 
gns-341853

KATIZ d.o.o., Ulica Marjana Nemca 2, Miklavž na 
Dravskem polju, izvod licence, št. GE009586/06625/002, 
za vozilo DAF, reg. št. MB JA-220, veljavnost do 9. 3. 
2023. gnr-341854

MAX – PRO d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, preklic pod oznako GNR-341829, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020. gnp-341856

MULTI – MAX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljub ljana, preklic pod oznako GNQ-341830, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020. 
gnc-341844

MULTI – MAX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljub ljana, preklic pod oznako GNP-341831, objavljen 

Preklici

v Uradnem listu RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020. 
gnb-341845

REMONA d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10C, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE007965/07411/011, za 
vozilo reg. št. GO FL 049, veljavnost do 18. 3. 2021. 
gnd-341843

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, Šmar-
tno pri Slov. Gradcu, izvod licence, št. 014776/001, za 
vozilo reg. št. MB AK-242. gnx-341848

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, Šmar-
tno pri Slov. Gradcu, izvod licence, št. 014776/002, za 
vozilo reg. št. MB DR-284. gnw-341849

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, Šmar-
tno pri Slov. Gradcu, izvod licence, št. 014776/003, za 
vozilo reg. št. SG FK-448. gnv-341850

SOPELŠEK d.o.o., Mislinjska Dobrava 132, Šmar-
tno pri Slov. Gradcu, izvod licence, št. 014776/006, za 
vozilo reg. št. KR FN-343. gnu-341851

Stare Stella, Novakova ulica 3, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnt-341852

Toplak Kristina, Aškerčeva ulica 3, Maribor, potr-
dilo o preizkusu znanja (jezika), št. Z022/J42/321195, 
izdajatelj Republiški izpitni center, leto izdaje 2012. 
gnq-341855

TRILA d.o.o., Zoisova ulica 51, Bohinjska Bistrica, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prome-
tu, št. 613639, izdano na ime Martin Odar, pri Ministrstvu 
za promet in zveze, leta 1999. gnf-341841

VOZI ME d.o.o., Mala ulica 8, Ljub ljana, preklic pod 
oznako GNO-341832, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 89/20 z dne 19. 6. 2020. gnz-341846

VOZI ME d.o.o., Mala ulica 8, Ljub ljana, taksi nalep-
ko, št. G011253/08710/009, za vozilo Peugeot 508, reg. 
št. LJ 64 CTJ, veljavnost do 22. 1. 2025. gny-341847
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