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Javni razpisi

Št. 1108-3/2015-514 Ob-3093/20

Obvestilo
o zaključku Javnega razpisa za sofinanciranje 

šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
Na podlagi 13. točke Javnega razpisa za sofinan-

ciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni 
razpis), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17 
z dne 23. 6. 2017 in vsemi nadaljnjimi spremembami (v 
nadaljevanju javni razpis), Javni štipendijski, razvojni, 
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v 
nadaljevanju sklad) obvešča, da je javni razpis zaklju-
čen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev. Sredstva 
so bila porabljena že tekom 36. odpiranja vlog, ki se je 
zaključilo 12. 10. 2020. Vloge, ki so oziroma bodo od-
dane priporočeno na pošto oziroma na sklad vložene od 
vključno dne 8. 9. 2020 dalje, bodo s sklepom zavržene 
in neodprte vrnjene pošiljatelju.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-3072/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

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

spremembo
Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih 

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

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

skih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in 
gostinske ponudnike ponudnike ter prilagoditev zaradi 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/20 z dne 
29. 5. 2020) se besedilo prvega odstavka 7. točke na-
domesti z novim, ki se glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-
polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
150.000,00 EUR.«

Tabela v 7. točki se nadomesti z novo, ki se glasi:

»

Proračunska postavka Leto 2020 SKUPAJ
PP 173210 (Trženje in razvoj turizma) 150.000,00 150.000,00

«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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 Ob-3099/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18 in 89/20), objavlja

spremembo
14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora  

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 
za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev 

izvajanju nadstandardnih zahtev na področju 
zaščite rejnih živali

1. V 14. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora 
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za 
naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvaja-
nju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih 
živali (Uradni list RS, št. 101/20; v nadaljnjem besedilu: 

javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem 
razpisu, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in 
zaključek javnega razpisa:« datum »19. oktobra 2020« 
nadomesti z datumom »18. novembra 2020«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3021-002/2020 Ob-3089/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja 

spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil 
za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij 
– PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 
z dne 3. 7. 2020, s spremembami v Uradnem listu RS, 
št. 123/20 z dne 18. 9. 2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni 
tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 1.500.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
1.500.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-003/2020 Ob-3090/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja 

spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil 
za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 
s spremembami v Uradnem listu RS, št. 123/20 z dne 
18. 9. 2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni 
tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 3.500.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
3.500.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-003/2020 Ob-3091/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni 
tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 600.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju
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Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
600.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-008/2020 Ob-3092/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 
2020:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev« javnega razpisa se besedilo spremeni 
tako, da se po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 400.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
400.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3083/20
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; 
v nadaljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena 
Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 
– ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadalje-
vanju: ZSFCJA), tretjega odstavka 3. člena in prve-
ga odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka 
izbire projektov in programov, pogojih in merilih za 
izbor projektov in programov ter postopku sklepanja 
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izva-
janjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 
in 27/19), Slovenski filmski center, javna agencija Re-
publike Slovenije objavlja javni razpis (v nadaljevanju: 
javni razpis):

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije štu-
dijskih filmov in študijskih televizijskih del za študij-
sko leto 2020/21.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
19. 10. 2020 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-3081/20
Na podlagi prvega odstavka 62. člena Pravilnika 

o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fun-
dacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17; v nadaljevanju: pra-
vilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) 
objavlja
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javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih 

programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih 
prireditev in promocije športa ter družbene  

in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev špor-

tnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, 
programov športnih prireditev in promocije športa ter 
programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, 
v okvirni višini 7.125.000 eur, in sicer se razpiše:

– za področje športnih programov: 5.387.450 eur,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 

1.085.850 eur,
– za področje športnih prireditev in promocije špor-

ta: 570.000 eur,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti 

v športu: 81.700 eur.
Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 4.545.930 eur, od tega 

2.266.146 eur za športno vzgojo otrok in mladine, usmer-
jene v kakovostni in vrhunski šport in 2.279.784 eur za 
vrhunski šport;

– za šport za vse: 841.520 eur, od tega 420.760 eur 
za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 
27.181 eur za obštudijske športne dejavnosti, 298.571 eur 
za športno rekreacijo in 95.008 eur za šport starejših.

Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se 
razpiše:

– za statusne pravice športnikov in strokovno pod-
poro programom: 817.428 eur, od tega 255.283 eur za 
štipendije za vrhunske in nadarjene športnike, 335.309 
eur za spremljanje pripravljenosti športnikov, 133.649 eur 
za nabavo in razvoj programov ter opreme za diagnosti-
ko v športu, 52.315 eur za nadstandardno zavarovanje 
športnikov in 40.871 eur za sklad vrhunskih športnikov;

– za založništvo v športu: 101.636 eur;
– za znanstveno in strokovno raziskovalno dejavnost 

v športu ter druge projekte za razvoj športa: 85.565 eur;
– za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na 

področju športa: 81.222 eur.
Znotraj področja športnih prireditev in promocije 

športa se razpiše:
– za športne prireditve: 540.360 eur;
– za javno obveščanje v športu: 28.500 eur;
– za športno dediščino in muzejsko dejavnost 

v športu: 1.140 eur.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega od-

stavka 3. člena tega pravilnika.
Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za 

področje športnih programov, za področje razvojne de-
javnosti v športu, za področje športnih prireditev in pro-
mocije športa ter za področje družbene in okoljske od-
govornosti v športu so določeni v pravilniku.

Za sofinanciranje programov tekmovalnega športa 
lahko kandidirajo izvajalci programov pod pogojem:

– da so v program iz prve alineje prvega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki (mla-
dinskega ali perspektivnega razreda) po kategorizaciji 
OKS-ZŠZ;

– da so v program iz druge alineje prvega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani 
športniki nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ);

– da so v program iz prve alineje drugega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski špor-
tniki (olimpijskega ali svetovnega ali mednarodnega ra-
zreda) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;

– da so v program iz druge alineje drugega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni vrhunski špor-
tniki NPŠZ;

– da so v program iz tretje alineje drugega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni registrirani 
športniki invalidi (svetovnega ali mednarodnega razre-
da) po kategorizaciji OKS-ZŠZ;

– da so v program iz četrte alineje drugega od-
stavka 12. člena tega pravilnika vključeni športniki štu-
denti.

Opozorilo za NPŠZ: Nacionalne panožne športne 
zveze, ki kandidirajo na področju tekmovalnega športa, 
morajo s svojimi vlogami kandidirati po panogah, in sicer 
z uradnimi nazivi športnih panog iz aplikacije e-šport.

Opozorilo za izvajalce večpanožnih športnih pro-
gramov:

– Skladno s prvim odstavkom 12. člena pravilnika 
lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport, z večpanožnim športnim programom 
kandidira le OKS-ZŠZ, in sicer le z enim programom, 
v katerem prijavi vse svoje vsebine s podpodročja špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport.

– Skladno z drugim odstavkom 12. člena pravilnika 
lahko na področju tekmovalnega športa, podpodročje 
vrhunskega športa, z večpanožnim športnim programom 
kandidirajo OKS-ZŠZ, ZŠIS-SPK in SUSA, in sicer vsak 
le s po enim programom, v katerem prijavi vse svoje 
vsebine s podpodročja vrhunskega športa.

Pri izboru programov športa za vse imajo ob enakih 
pogojih prednost programi športnih društev, večji javni 
interes imajo brezplačni programi.

Izvajalci programov športa za vse morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– da je v celoletni športni program prostočasne špor-
tne vzgoje otrok in mladine vključenih najmanj 80 udele-
žencev in se program izvaja najmanj 30 tednov v letu;

– da se celoletni športni program izvaja v obsegu 
najmanj 60 ur letno;

– da je v celoletni športni program obštudijskih 
športnih dejavnosti vključenih najmanj 150 udeležencev;

– da je v celoletni ciljni športno rekreativni program 
s področja športne rekreacije vključenih najmanj 80 ude-
ležencev;

– da je v celoletni ciljni športno rekreativni program 
starejših vključenih najmanj 60 udeležencev;

– da je v program športnega tabora vključenih naj-
manj 80 udeležencev;

– da se program športnega tabora izvaja v obsegu 
najmanj 5 dni skupaj;

– da je v program počitniških dejavnosti vključenih 
najmanj 150 udeležencev;

– da je obseg športnih dejavnosti v programu po-
čitniških dejavnosti najmanj 60 % celotnega programa;

– da na področju prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine programi, ki zagotavljajo osvajanje temeljnih 
športnih znanj in spretnosti in niso vključeni v selekcije 
športnih klubov ali društev in tekmovalni sistem NPŠZ.

Kandidat lahko s programi podizvajalcev kandidira 
le na področju športa za vse in na področju športnih 
prireditev. Če kandidat kandidira na področju športa za 
vse oziroma na področju športnih prireditev s programi 
podizvajalcev, mora biti najmanj 50 % v program vklju-
čenih podizvajalcev športnih društev.

Na področju programov obštudijskih športnih dejav-
nosti lahko kandidirajo študentske športne organizacije.

Pri množičnih športnih prireditvah predmet razpisa 
niso tekmovanja, ampak organizirane športne prireditve. 
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Predmet razpisa tako niso državna tekmovanja, ligaška 
tekmovanja, pokali in mednarodna tekmovanja, ki so 
vključena v koledar nacionalnih panožnih ali mednaro-
dnih športnih zvez.

Za sofinanciranje programov štipendije za vrhun-
ske in nadarjene športnike, nadstandardno zavarovanje 
športnikov in sklad vrhunskih športnikov, lahko kandidira 
OKS-ZŠZ, v kolikor:

– ima uveljaven akt za dodelitev štipendij, ki zago-
tavlja dodelitev sredstev za štipendije športnikom v olim-
pijskih in neolimpijskih športnih panogah,

– ima uveljaven akt za sofinanciranje nadstandar-
dnega zavarovanja športnikov,

– ima uveljaven akt za sklad vrhunskih športnikov.
Na področju založništva v športu niso predmet so-

financiranja: ponatisi, prevodi, pravilniki, kriteriji, tekmo-
valni sistemi, letni almanahi, zbirke rezultatov, objavljene 
publikacije na spletu in spletne strani. Publikacije, ki jih 
bo fundacija sofinancirala, morajo iziti v letu sofinanci-
ranja, prodajna cena publikacije pa mora biti zmanjšana 
za znesek sofinanciranja publikacije, za katerega bo 
izdaja publikacije sofinancirana iz javnih sredstev.

Pri izbiri programov letnega programa športa se 
na področju tekmovalnega športa uporabljajo naslednja 
merila:

– kompetentnost strokovnih delavcev;
– konkurenčnost športne panoge;
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne pa-

noge;
– število športnikov oziroma razširjenost športne 

panoge;
– uspešnost športne panoge.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športa za vse uporabljajo naslednja merila:
– cena športnega programa;
– kompetentnost strokovnih delavcev;
– število vadečih.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na 

področju statusnih pravic športnikov uporabljajo nasle-
dnja merila:

– nacionalni oziroma lokalni pomen športne pa-
noge;

– naziv športnika oziroma športna uspešnost;
– število športnikov oziroma razširjenost športne 

panoge;
– uspešnost in konkurenčnost športne panoge.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju založništva v športu uporabljata naslednji 
merili:

– deficitarnost;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se na 

področju znanstveno raziskovalne dejavnosti v športu 
uporabljajo naslednja merila:

– izvedljivost in gospodarnost projekta;
– razvojna kakovost;
– relevantnost in potencialni vpliv projekta;
– reference.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije 
uporabljajo naslednja merila:

– deficitarnost;
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehno-

logije za uporabnike;
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehno-

logije.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športnih prireditev uporabljajo naslednja 
merila:

– mednarodna oziroma lokalna odmevnost;
– množičnost;
– raven prireditve;
– ustreznost vsebine (pretežno športna).
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju javnega obveščanja uporabljajo naslednja 
merila:

– nacionalni oziroma lokalni doseg medija;
– pogostost pojavljanja;
– vsebina.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju športne dediščine in muzejske dejavnosti 
v športu uporabljata naslednji merili:

– izvedljivost projekta;
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta.
Pri izbiri programov letnega programa športa se 

na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu 
uporabljajo naslednja merila:

– izvedljivost projekta;
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta;
– odličnost projekta.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-

todologij za posamezna področja, ki točkovno oprede-
ljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje 
programov posameznega področja so določene v pra-
vilniku.

Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov progra-
mov vrhunskega športa se upoštevajo osvojene me-
dalje v članski kategoriji. Pri vrednotenju tekmovalnih 
rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se upoštevajo 
osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši in 
mlajši). Pri tem se ovrednoti konkurenčnost tekmova-
nja na podlagi razvrstitve športnih panog v skupine po 
modelu konkurenčnosti tekmovanja in ravni tekmova-
nja. Pri vrednotenju programov tekmovalnega športa se 
uporabljajo izhodiščni podatki od Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez iz e-aplikacije, potr-
jene s strani pristojnega organa OKS-ZŠZ, predvidoma 
v februarju 2021.

Fundacija pri finančnem vrednotenju upošteva raz-
vrstitev športnih panog v razrede, in sicer javno obja-
vljeno razvrstitev ministrstva, pristojnega za šport, ki je 
veljavna na dan objave javnega razpisa.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev.

Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno 
pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku 
osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, 
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja.

Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji 
najkasneje do konca leta 2021, sicer mu odobrena sred-
stva ne pripadajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje 
upravičene stroške programa, se morajo glasiti na izva-
jalca. Kadar je izvajalec kandidiral s podizvajalci, se lahko 
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v zahtevku za izplačilo izkazuje tudi stroške podizvajalcev, 
ki so bili navedeni že v kandidaturi. Fundacija bo kot doka-
zilo o realizaciji sofinanciranega programa upoštevala le 
račune, izdane v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

V kolikor je izvajalec kandidiral s podizvajalci, je dol-
žan 80 % sredstev, prejetih od fundacije, nameniti svojim 
podizvajalcem, ki so sodelovali pri izvedbi programa, skla-
dno s sprejetim delilnikom, sklepom o delitvi sredstev med 
podizvajalce ali sklenjenimi dogovori s podizvajalci. Ne 
glede na predhodno navedeno se lahko odstotek sredstev, 
ki jih je dolžan izvajalec nameniti svojim podizvajalcem, 
spremeni, v odvisnosti od višine izkazanih neposrednih 
stroškov programa nastalih izvajalcu, in sicer v primeru, 
da je tudi izvajalec sam neposredni izvajalec programa.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se 

mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga 
izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva 
pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec progra-
ma je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova 
DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za 
DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 
ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani 
računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca progra-
ma, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo 
potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov tek-
movalnega športa (op. stroški tekmovanj in priprav na 
tekmovanja), torej programov:

– s podpodročja Vrhunskega športa in
– s podpodročja Športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev (trenerjev, fizioterapevtov, zdravnikov …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokovnega kadra v mednarodnem 
prostoru
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra

Materialni stroški: – stroški prevoza (najem prevoznih sredstev, delež operativnega lizinga, delež 
stroškov posojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu)
– športna oprema in rekviziti (op. razen osnovnih sredstev, v skladu z definicijo 
Slovenskih računovodskih standardov 1 (2016))
– registracija športnikov in ekip
– kotizacija ali startnina
– stroški sodnikov ali delegatov
– nezgodna zavarovanja
– stroški namestitve in prehrane
– zdravstveno varstvo športnikov
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo programa

Športni objekti: – stroški najema oziroma uporabe
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, elektrika, kurilno olje ...)
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče
– stroški zavarovalnih premij 

Del stroškov delovanja zveze: – stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % upravičenih sredstev

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja športa za vse, torej programov:

– s podpodročja Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine,

– s podpodročja Obštudijske športne dejavnosti,
– s podpodročja Športna rekreacija in
– s podpodročja Šport starejših:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, organizatorji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– strokovno izpopolnjevanje trenerjev
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost

Materialni stroški: – stroški oglaševanja
– administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja 
programa (max do 20 %)
– stroški prevoza (najem prevoznega sredstva, nakup voznih kart) – samo pri počitniških 
športnih programih in programi športnih taborov
– stroški namestitve in prehrane – samo pri počitniških športnih programih in programi 
športnih taborov

Športni objekti: – stroški najema in uporabe športnih objektov
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, 
čiščenje, vzdrževanje ...)
– stroški zavarovalnih premij
– stroški varovanja



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 145 / 16. 10. 2020 / Stran 2179 

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja statusnih pravic športnikov in strokovne pod-
pore programom, torej programov:

– s podpodročja Štipendij za vrhunske in nadarjene 
športnike,

– s podpodročja Spremljanja pripravljenosti špor-
tnikov,

– s podpodročja Nabave in razvoja programov ter 
opreme za diagnostiko v športu,

– s podpodročja Nadstandardnega zavarovanja 
športnikov in

– s podpodročja Sklada vrhunskih športnikov:
Med upravičene stroške na področju štipendij za 

vrhunske in nadarjene športnike sodijo:
– stroški izplačanih štipendij.
Med upravičene stroške na področju spremljanja 

pripravljenosti športnikov sodijo:
– stroški izvedbe storitev meritev, analiz in svetovanja,
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri 
meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki 
se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, 
kadar je to nujno za evalvacijo projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica meritev, analiz in svetovanja.

Med upravičene stroške na področju nabave in razvo-
ja programov ter opreme za diagnostiko v športu sodijo:

– stroški nabave programov in opreme za diagno-
stiko v športu,

– stroški razvoja programov in opreme za diagno-
stiko v športu.

Med upravičene stroške na področju nadstandar-
dnega zavarovanja športnikov sodijo:

– stroški izplačanih zavarovanj športnikov iz naslo-
va nadstandardnih storitev.

Med upravičene stroške na področju sklada vrhun-
skih športnikov sodijo:

– stroški izplačil vrhunskim športnikom iz sklada 
vrhunskih športnikov.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja založništva v športu:

Med upravičene stroške na področju izdaje knjig in 
zbornikov sodijo:

– stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji 
uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, 
plačilo avtorskih pravic idr.)

– tiskarska priprava in tisk ter priprava e-knjige
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju izdaje revij 

sodijo:
– stroški avtorskega dela (avtorska besedila, pre-

vodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za 
besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija 
za brezplačne revije

– tiskarska priprava in tisk
– stroški uredniškega dela.
Med upravičene stroške na področju internetnih 

vsebin sodijo:
– stroški avtorskega dela (stroški administratorja 

spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo av-
torskih pravic idr.)

– stroški uredniškega dela
– stroški domene
– stroški gostovanja na strežniku.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-

področja znanstvene in strokovno raziskovalne dejavno-
sti v športu ter drugih projektov za razvoj športa:

Stroški Znanstvene in strokovno raziskovalne de-
javnosti:

– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-
porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za 
obdobje, ki ga predvideva projekt – če se ti instrumenti 
in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravi-
čene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre 
računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskoval-
nega projekta,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, 
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,

– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica 
raziskovalnega projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica raziskovalne dejavnosti.

Stroški Drugih projektov za razvoj športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na 

realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realiza-

cijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-

področja informacijske in komunikacijske tehnologije na 
področju športa:

– stroški nabave opreme po računu,
– stroški izdelave programske opreme.

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja športnih prireditev:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev kadra, vključenega v izvedbo prireditve (voditelj prireditve, 
povezovalec prireditve, animator, sodnik na prireditvi, redarji …)
– potni stroški (kilometrine, dnevnice …)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja 
programa (max do 20 %)
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra

Materialni stroški: – stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema prireditvenega prostora
– nagrade, priznanja
– stroški prehrane na množični športni prireditvi (max do 10 % upravičenih stroškov programa)
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno odgovornost
– zavarovanje prireditve
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Upravičeni stroški sofinanciranih programov s podpodročja javnega obveščanja v športu:

Strokovni kader: – stroški dela in storitev strokovnega kadra
– potni stroški (kilometrine, dnevnice…)
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta za organizacijo, in sicer v času izvajanja 
programa (max do 20 %)

Materialni stroški: – stroški oglasov, objav, naznanil
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega prostora ipd.
– stroški objave člankov v medijih administrativni stroški in stroški porabljenega materiala
– stroški najema predavalnice

Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja športne dediščine in muzejske dejavnosti 
v športu:

– stroški priprave in ureditve muzejskega gradiva.
Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-

področja družbene in okoljske odgovornosti v športu:
– stroški dela in storitev strokovnega kadra,
– neposredni materialni stroški programa.
Za sofinanciranje programov razvojne dejavnosti 

v športu s podpodročja Spremljanja pripravljenosti špor-
tnikov lahko kandidirajo prijavitelji s podizvajalci, ki izva-
jajo meritve z vključeno interpretacijo rezultatov meritev 
in/ali svetovanja na podlagi ugotovitev interpretacij, na 
enem ali več od naslednjih področji: fiziologije ter me-
dicine športa, biomehanike, psihologije športa, športne 
klinične prehrane ali področja enostavnih gibalnih testov, 
kineziološkega pregleda ter vrednotenja športnih znanj. 
Prijavitelj s podizvajalci mora zagotavljati ustrezne pro-
storske, tehnološke in kadrovske pogoje za izvajanje 
prijavljenih storitev ter objavljen cenik z nazivom in spe-
cifikacijo storitev. Prijavitelj mora v kandidaturi na javni 
razpis navesti program dela, ki mora vsebovati namen 
in cilje, konkretno vsebino, finančni načrt ter način vre-
dnotenja uspešnosti programa. Nadalje mora prijavitelj 
v vlogi na javni razpis opredeliti in navesti vse podizva-
jalce, s katerimi bo izvajal program ter vrsto dela, ki ga 
bo opravljal posamezni podizvajalec. Prijavitelj oziro-
ma izvajalec programa lahko tekom izvajanja progra-
ma spremeni ali nominira novega podizvajalca, vendar 
le ob predhodno pridobljenem soglasju Fundacije za 
šport. V primeru spremembe podizvajalca mora izva-
jalec programa tudi za novega podizvajalca predložiti 
Fundaciji za šport vse potrebne dokumente, kot je zah-
tevano v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. 
Če Fundacija za šport pri pregledu vloge in vlogi prilo-
žene dokumentacije ugotovi, da podizvajalec ni ustre-
zen, prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. V kolikor bo 
izvajalec programa izvajal program s podizvajalcem, za 
katerega je bilo ugotovljeno, da ni ustrezen, se stroški 
takšnega podizvajalca ne priznajo kot upravičeni stroški 
programa.

Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-
vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkov-
ni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani 
program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2021-D1: prijavni obrazec za pro-

grame vrhunskega športa,
– obrazec FŠO 2021-D2: prijavni obrazec za pro-

grame športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport,

– obrazec FŠO 2021-D3: prijavni obrazec za pro-
grame športa za vse,

– obrazec FŠO 2021-D4: prijavni obrazec za pro-
grame športnih prireditev, za programe javnega obve-
ščanja v športu ter za programe športne dediščine in 
muzejske dejavnosti,

– obrazec FŠO 2021-D5: prijavni obrazec za pro-
grame statusnih pravic športnikov in strokovne podpore 
programom,

– obrazec FŠO 2021-D6: prijavni obrazec za pro-
grame družbene in okoljske odgovornosti,

– obrazec FŠO 2021-Z: prijavni obrazec za progra-
me založništva v športu,

– obrazec FŠO 2021-RR: prijavni obrazec za znan-
stveno raziskovalne projekte, za druge razvojne projekte 
ter za programe informacijsko-komunikacijske tehno-
logije,

– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinan-
ciranja fundacije.

4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: 

prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Po-
stopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne 
aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fun-
dacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati 
natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše 
pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 16. 11. 2020. Šteje se, 
da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih 
fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandi-
data),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov fundacije),
– pripis »Ne odpiraj-vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici!
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5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa in obrazec FŠO 2021 za posamezno 
področje, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo je kan-
didat po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec FŠO 2021 

za področje, na katerem kandidat kandidira, in vse zah-
tevane priloge, naštete v obrazcu.

Na področju tekmovalnega športa mora biti tiskani 
vlogi obvezno priložena:

– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega 
kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za selektorja ali tre-
nerja).

Na področju športa za vse mora biti tiskani vlogi 
obvezno priloženo:

– dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki 
izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca 
(izjava kandidata),

– kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega ka-
dra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta).

Če kandidat na področju športa za vse oziroma na 
področju športnih prireditev kandidira s programi podi-
zvajalcev, mora tiskani vlogi obvezno priložiti:

– seznam podizvajalcev,
– izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, 

navedenih v seznamu podizvajalcev,
– dokazilo o brezplačnosti programa pri posame-

znem podizvajalcu ali dokazilo, ki izkazuje ceno progra-
ma podizvajalca za posameznega udeleženca (izjava 
podizvajalca).

V obrazcu vloge ali v tiskani prilogi mora kandidat 
za vsakega podizvajalca navesti sledeče podatke: naziv 
podizvajalca, naziv programa/ov podizvajalca, število 
udeležencev v posameznem programu podizvajalca, 
vrednost posameznega programa podizvajalca, ceno 
za udeležence posameznega programa podizvajalca 
v preteklem letu, kompetentnosti strokovnega kadra po-
dizvajalca.

Na področju spremljanja pripravljenosti športnikov 
morajo biti tiskani vlogi obvezno priloženi:

– veljavni, javno dostopni cenik z nazivom in speci-
fikacijo storitev (op. področje delovanja, naziv storitve, 
enota, cena na enoto), za vsakega izvajalca oziroma 
podizvajalca storitev;

– dokazila o referencah izvajalca oziroma podizva-
jalca storitev (op. izobrazba, reference s področja stori-
tev, ki jih bo opravljal v programu), za vsakega izvajalca 
oziroma podizvajalca storitev.

Na področju nabave in razvoja programov ter opre-
me za diagnostiko v športu morajo biti tiskani vlogi obve-
zno priloženi predračuni s podrobno specifikacijo opre-
me in namena koriščenja te opreme oziroma predračuni 
programske opreme. Priloženi predračuni morajo veljati 
90 dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.

Na področju založništva v športu, pri kandidaturi 
za knjige, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen osnu-
tek te publikacije oziroma osnutek gradiva ter pozitivno 
mnenje recenzenta. Pri kandidaturi za revijo mora biti 
tiskani vlogi obvezno priložen en izvod zadnje izdane 
številke te revije.

Na področju znanstvene in strokovno raziskovalne 
dejavnosti v športu ter drugih projektov za razvoj športa 
kandidat tiskani vlogi priloži za projektnega vodja in pro-
jektno skupino reference o vodenju projektov.

Na področju nabave informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v športu morajo biti tiskani vlogi obvezno pri-
loženi predračuni s podrobno specifikacijo tehnologije in 
namena koriščenja te tehnologije. Priloženi predračuni 
morajo veljati 90 dni od dneva oddaje vloge na javni 
razpis.

6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fun-

dacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kan-

didati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali 
prek elektronske pošte na naslov info@fundacijaza-
sport.org oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času 
uradnih ur. Kontaktni osebi sta Marija Slovnik Hrvat in 
Maja Benedičič.

7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 

15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno 
prejete vloge za sredstva fundacije, preveri prejete vloge 
in jih obravnava skladno z določbami Zakona o špor-
tu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog 
bo predvidoma potekalo dne 19. 11. 2020. O prejetih 
vlogah komisija izdela zapisnik.

Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane 
vloge se s sklepom zavržejo.

V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo 
(preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, 
se takšna vloga s sklepom zavrže.

Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vlo-
ge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisi-
ja pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če 
kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga 
s sklepom zavrže.

Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, 
ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko 
komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, 
podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih 
dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, ko-
misija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi 
razpoložljivih podatkov.

Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja 
programov letnega programa športa fundacije. Na pod-
lagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razpo-
reditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa 
pa nato fundacija izda odločbe.

Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z do-
ločbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zo-
per odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od 
vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri 
je s tem dokončna.

Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih 
spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezul-
tati javnega razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, po spre-
jemu dokončnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge 
pomeni, da se je kandidat seznanil z vsebino javnega 
razpisa in da se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega 
programa se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja 
z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih de-
narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o iz-
vajalcu programa, o programu ter o odobrenih in izpla-
čanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so 
informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih 
podatkov), ki jih je kandidat v vlogi posebej označil kot 
poslovno skrivnost.

Fundacija za šport
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Na podlagi prvega odstavka 62. člena in 8. člena 
Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa Fundacije za financiranje športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/17; v nada-
ljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: 
fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi  

v letih 2021, 2022 in 2023
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev pro-

gramov za gradnjo športnih objektov in površin za šport 
v naravi v okvirni višini 2.375.000 EUR, in sicer:

– v letu 2021 se razpiše: 1.827.000 EUR;
– v letu 2022 se razpiše: 274.000 EUR;
– v letu 2023 se razpiše: 274.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega od-

stavka 3. člena tega pravilnika, ki so lastniki športnih 
objektov ali osebe, ki niso lastniki športnih objektov, 
s soglasjem lastnika oziroma solastnikov športnega 
objekta. Pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov 
športnega objekta mora biti priloženo k vlogi na javni 
razpis. Vlogi na javni razpis, ki se nanaša na nabavo 
športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov, pi-
snega soglasje lastnika oziroma solastnikov športnega 
objekta ni potrebno priložiti.

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za 
gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so 
določeni v pravilniku.

Za sofinanciranje posodabljanja športnih objek-
tov, novogradenj in vgradnih športnih naprav, športne 
opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, ter površin 
za šport v naravi, lahko kandidirajo tisti, ki predloži-
jo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skla-
dno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo 
za pripravo investicijske dokumentacije za investicij-
ske projekte. Če je za novogradnjo ali posodablja-
nje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, 
mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša 
javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora 
kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je po-
trebno predložiti gradbeno dovoljenje.

Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebi-
valcem v programih iz 8. člena tega pravilnika, kandi-
dat predloži mnenje nacionalne panožne športne zveze 
oziroma občinske športne zveze, iz katerega je razvidna 
vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja 
v športni objekt.

Prednost pri izboru programov gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi imajo programi:

– ki so vpisani v razvid javnih športnih objektov,
– velike investicije, ki so v sklepni fazi oziroma male 

investicije, ki se bodo začele izvajati in bodo izvedene 
v letu kandidature,

– ki odražajo področno razpršenost programov,
– ki dajejo prednost investicijam novogradenj,
– ki dajejo prednost površinam za šport v naravi, ki 

so vsem brezplačno dostopne,
– ki obsegajo energetsko in ekološko sanacijo špor-

tnih objektov.
Objekti kot so adrenalinski parki, ZIP LINE in drugi 

podobni programi niso predmet financiranja.

Pri izbiri programov letnega programa športa se na 
področju športnih objektov in površin za šport v naravi 
uporabljajo naslednja merila:

– dostopnost vsem prebivalcem;
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi;
– vrednost investicije;
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih 

panog.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-

todologije za področje športnih objektov in površin za 
šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna me-
rila. Metodologija za vrednotenje programov s področja 
gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je 
določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za 
šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri veli-
kih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 
62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pred-
stavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne 
investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska 
vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na doda-
no vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo 
največ 50 % predračunske vrednosti celotne investicije.

Sredstva za gradnjo športnih objektov so sicer lah-
ko za posamezno investicijo odobrena večkrat, vendar 
ne za tisti del investicije, ki je bil v preteklosti že del 
kandidature, na podlagi katere je bil že sofinanciran, in 
največ do višine, opredeljene v 25. členu tega pravilnika.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev.

Opozorilo: Fundacija bo izbrane izvajalce pisno 
pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja 
letnega programa športa. Če se izbrani izvajalec v roku 
osmih dni od prejema pogodbe ne bo odzval, se šteje, 
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje progra-
mov s področja gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi, morajo pred podpisom pogodbe, funda-
ciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in 
resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa 
(sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazi-
lo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi 
sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča po-
godba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem par-
tnerstvu ipd.).

Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike in-
vesticije glede na triletno dinamiko razpisa sofinancira 
v triletnem obdobju.

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij 
je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se 
mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga 
izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva 
pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec progra-
ma je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova 
DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za 
DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 
ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani 
računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca progra-
ma, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo 
potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.
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Upravičeni stroški sofinanciranih programov s pod-
področja gradnje športnih objektov in površin za šport 
v naravi, torej programov:

– s podpodročja prenove in posodabljanja športnih 
objektov,

– s podpodročja površin za šport v naravi, dosto-
pnih vsem prebivalcem,

– s podpodročja novogradenj športnih objektov in
– s podpodročja vgradnih športnih naprav in špor-

tne opreme, ki zagotavlja uporabnost objektov:
– stroški gradnje in posodabljanja športnih objek-

tov in površin za šport v naravi,
– stroški strokovnega nadzora v zvezi z gradnjo 

in posodabljanjem športnih objektov in površin za šport 
v naravi,

– stroški nabave in vgradnje vgradnih športnih 
naprav, ki zagotavljajo uporabnost objektov,

– stroški nabave športne opreme, ki zagotavlja 
uporabnost objektov.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fun-
daciji najkasneje do konca leta, v katerem so mu odo-
brena sredstva, sicer mu odobrena sredstva ne pripa-
dajo. Računi, s katerimi izvajalec izkazuje upravičene 
stroške programa, se morajo glasiti na izvajalca. Fun-
dacija bo kot dokazilo o realizaciji sofinanciranega pro-
grama upoštevala le račune, izdane v obdobju od 1. 1. 
2021 do konca leta, v katerem bo po podatkih iz vloge 
investicija končana.

Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-
vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkov-
ni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani 
program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org, 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2021-O: prijavni obrazec za progra-

me na področju gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi,

– vzorca pogodb o sofinanciranju gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi.

4. Rok in način oddaje vloge
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: 

prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko sple-
tnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Po-
stopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne 
aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fun-
dacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati 
natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše 
pooblaščena oseba kandidata.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni raz-

pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 16. 11. 2020. Šteje se, 
da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih 
fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba kandidata (naziv in polni naslov kandi-
data),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis »Ne odpiraj – vloga za javni razpis« in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Kandidat mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici!

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo 
je kandidat po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga za program s podpodročja novo-
gradenj športnih objektov, prenove in posodabljanja 
športnih objektov ter površin za šport v naravi mora 
vsebovati:

– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 
FŠO 2021-O za področje gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obvezni-
mi prilogami:

– Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP),

– dokazilo o lastništvu športnega objekta in pripa-
dajočega zemljišča,

– soglasje lastnika oziroma solastnikov v kolikor 
investitor ni lastnik,

– mnenje nacionalne panožne športne zveze ozi-
roma občinske športne zveze,

– veljavno gradbeno dovoljenje, v primeru da 
gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa izjavo investitorja, 
da gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Tiskana vloga s podpodročja vgradnih športnih na-
prav in športne opreme mora vsebovati:

– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 
FŠO 2021-O za področje gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi, skupaj z naslednjimi obvezni-
mi prilogami:

– Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP),

– mnenje nacionalne panožne športne zveze ozi-
roma občinske športne zveze,

– seznam članic in opredeljena mreža športnih 
objektov, kjer se načrtuje postavitev športne opreme.

Opozorilo: Kandidati mora obvezno tako pri izpol-
njevanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot 
pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega pro-
jekta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih 
(brez davka na dodano vrednost).

6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fun-

dacije: http://www.fundacijazasport.org.
Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandi-

dati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek 
elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org 
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oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. 
Kontaktni osebi sta Marija Slovnik Hrvat in Maja Bene-
dičič.

7. Postopek obravnave vlog
Komisija fundacije (v nadaljevanju: komisija) v roku 

15 dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno 
prejete vloge za sredstva fundacije, preveri prejete vloge 
in jih obravnava skladno z določbami Zakona o špor-
tu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje vlog 
bo predvidoma potekalo dne 19. 11. 2020. O prejetih 
vlogah komisija izdela zapisnik.

Nepravočasno prejete vloge in nepravilno oddane 
vloge se s sklepom zavržejo.

V kolikor kandidat odda samo elektronsko vlogo 
(preko spletne aplikacije) ali samo vlogo v tiskani obliki, 
se takšna vloga s sklepom zavrže.

Kandidate za sofinanciranje programov, katerih vlo-
ge so nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna komisi-
ja pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če 
kandidat v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se vloga 
s sklepom zavrže.

Popolne vloge vrednoti komisija po metodologiji, 
ki izhaja iz pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko 
komisija od kandidatov zahteva dodatne informacije, 
podatke in strokovna mnenja. Če kandidat zahtevanih 
dodatnih informacij ne predloži v zahtevanih rokih, ko-
misija pripravi predlog razdelitve sredstev na osnovi 
razpoložljivih podatkov.

Komisija pripravi predlog izbire in sofinanciranja 
programov letnega programa športa fundacije. Na pod-
lagi predloga komisije, fundacija sprejme sklep o razpo-
reditvi sredstev izvajalcem, na podlagi sprejetega sklepa 
pa nato fundacija izda odločbe.

Fundacija vroči kandidatom odločbe, skladno z do-
ločbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zo-
per odločbo je mogoče vložiti ugovor v roku 8 dni od 
vročitve. O ugovoru odloči fundacija, odločitev o izbiri 
je s tem dokončna.

Fundacija rezultate javnega razpisa objavi na svojih 
spletnih straneh, po dokončnosti odločitev o ugovorih.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati 
javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o ugovorih. Oddaja vloge pomeni, da 
se je kandidat seznanil z vsebino javnega razpisa in da 
se z njo strinja. Izvajalec sofinanciranega programa se 
s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo 
podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. 
Objavljeni bodo osnovni podatki o izvajalcu programa, 
o programu ter o odobrenih in izplačanih denarnih sred-
stvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega 
značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih je 
kandidat v vlogi posebej označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 302-4/2020 Ob-3068/20
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o reba-

lansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 129/20 z dne 25. 9. 2020), Pravilni-
ka o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje 
razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni 
list RS, št. 22/17 z dne 28. 4. 2017) in Mnenja Ministr-
stva za finance o skladnosti sheme »de minimis po-
moči« Finančne spodbude za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve 
M001-5880416-2017 z dne 22. 5. 2017, objavlja

javni razpis
za spodbujanje investicij v izgradnjo pro izvodnih 

in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje 
turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti  

na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020 II
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-

financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih 
objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvoj-
no-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju 
Občine Ilirska Bistrica, v območju, ki je z občinskim 
prostorskim načrtom opredeljen z oznako IB 82, s sofi-
nanciranjem stroška nakupa zemljišča.

II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje 
investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za 
izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti 
in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega 

razpisa je 200.000,00 evrov in so zagotovljena v Pro-
računu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 
4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Ilirska Bistrica.

Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skladno 
s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.

IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno za-

posleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v pro izvodni, 
obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raz-
iskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica 
in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (Za 
potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba 
tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje 
in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, 
s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), 
v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) Za 
opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Prilo-
ge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih 
pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska 
Bistrica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke 
in ostale obveznosti, skladno z zakonom.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilni-
ka o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja 
obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela pla-
če pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju 
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik 
št. 5 z dne 31. julija 2003 in št. 4 z dne 30. 6. 2006, 
spremembe in dopolnitve), vendar so prejeta sredstva 
porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega raz-
pisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim 
bila sredstva dodeljena.

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg 
vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,
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– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če 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 ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj 
kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v te-
žavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, 
v skladu z Uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013

Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo ob-
čina kot dajalec pomoči upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo 
presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 evrov),

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči,

6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012,

7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« 
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so 

podjetja, ki investirajo v pro izvodni, obrtni ali v objekt za 
izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti 
na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev v okvi-
ru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo 
v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.

2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti 
nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izva-
janjem začetne investicije ali investicije v razširjanje 
oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in za-
sedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. 
Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranje-
na – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za 
novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na 
dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za 
vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec 
dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje 
najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje 
v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno 
uporabno dovoljenje.

3) Upravičenci iz tega ukrepa morajo investicijo 
zaključiti in predložiti uporabno dovoljenje najkasneje 
v treh letih od prejete te državne pomoči.

4) Upravičenec, ki ne izpolni vseh pogojev, določe-
nih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjeva-
nje teh pogojev se preverja po preteku navedenih rokov.

V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgra-

dnjo pro izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistič-
ne ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:

– strošek nakupa zemljišč v območju, ki je z občin-
skim prostorskim načrtom opredeljen z oznako IB 82.

VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa 
zemljišč se sofinancira v višini največ 90 % vrednosti 
zemljišča, ki mora biti določena s strani pooblašče-
nega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Vrednost ze-
mljišča za m2 po dodelitvi subvencije ne bo nižja od 
10,00 evrov/m2.

VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
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1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)

Zap. št. Naziv skupine Št. možnih točk Št. doseženih točk
1. Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije 20
1. 1–3 8
2. nad 3 do 5 12
3. nad 5 do 10 15
4. nad 10 20
2. Vrsta investicije 10
1. Investicija za razširitev oziroma diverzifikacijo dejavnosti 5
2. Investicija uvaja nov produkt ali storitev 10
3. Neto tlorisna površina (v m2) 15
1. manj kot 200 0
2 nad 200 do 1000 5
3. nad 1000 do 3000 10
4. nad 3000 15
4. Sodobna tehnologija 15
1. Investicija nima novih tehnoloških rešitev 8
2. Investicija uvaja tehnologijo, ki izboljšuje delovni proces 12
3. Investicija uvaja visokotehnološke rešitve 15

SKUPAJ  60

2. Kvalitativna merila:

Zap. št. Naziv skupine Pozitivno mnenje Negativno mnenje
1. Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2. Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta

Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud 
(Komisija).

Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk po 
kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje 
v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz jav-
nega razpisa.

Največje možno število točk: največje možno število 
točk na podlagi meril je 60.

3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sred-

stev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki 
ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za na-
men sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.

Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja 
upravičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, 
skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (Upravičeni 
stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z oce-
njevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofi-
nanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si Komisija 
pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino 
doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
javljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu 
kot sledi:

1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.

Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 
skladno s pravilnikom.

VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
točke IV., je proračunsko leto 2020. Sredstva so name-
njena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 
1. 1. 2020 do najkasneje 12. 11. 2020.

IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega 

roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno 
zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih pod-

jetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pri-

pojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji po-

moči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zako-

nom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 

bilančnega dobička/izgube za leto 2019, oddano na 
AJPES. Podjetja, ustanovljena v letu 2020, predložijo 
računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve 
podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na 
mesec oddaje vloge na razpis,

– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega do-
kazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum 
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oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi 
računovodskimi izkazi – AJPES),

– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike 
začetnike BON 2),

– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe,

– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu 
zemljišča.

Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v po-
stavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno 
dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga 
določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.

9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 12. 11. 2020.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziro-

ma osebno, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 

dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom 
zavržene.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav:

»Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij 
v izgradnjo pro izvodnih in obrtnih objektov ter objektov 
za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejav-
nosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020 II«

in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-

cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi 
Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja 
pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopol-
nitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumen-
tacija.

Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju 
vlog.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za 

izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali 
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:

Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.ko-
cjan@ilirska-bistrica.si in

Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sa-
jina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih 
osebah, po vnaprejšnji najavi.

XI. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so 

potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja 
(ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in ele-
ktronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za 
namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in 
nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi ve-
ljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih 
financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2020.

Občina bo hranila in varovala osebne podatke skla-
dno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in 
na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih ne-
upravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje 
osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim 
osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem 
obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakon-
skih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 
Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu, ne bodo zago-
tovljeni, obravnava vloge ne bo možna.

Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo 
glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico 
seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave 
(vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem po-
oblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše 
informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podat-
ki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani 
občine.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 341-0002/2020 Ob-3069/20
Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 1/16), Zakona o divjadi in lo-
vstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 
46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in 34. člena Statuta Občine Sevnica – UPB (Uradni list 
RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18) objavlja Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini Sevnica  
za obdobje 2018–2019

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za 
izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju aktivnosti):

(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 

mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelo-

valnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež;
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(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za prepre-

čevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 

boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in lovi-
ščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale 
v letih 2018 in 2019.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktiv-
nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, navedenih 
v prvi točki javnega razpisa, so lovske družine – kon-
cesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji 
za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sevnica in na-
kazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto 
znaša nad 20 EUR.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Sevnica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini 

je višina nakazane koncesije po posamezni lovski dru-
žini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 EUR. Vsak 
vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na 
osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi (na raču-
nu je potrebno napisati, katerega od navedenih ukrepov 
pod točko 1. je lovska družina izvajala).

V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne 
bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namen-
ski prihodki v proračun naslednjega leta.

V. Višina sredstev: višina sredstev je 5.593,10 € 
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Sevnica od 
koncesijske dajatve od lova za leto 2018 in 2019). Sred-
stva so planirana v proračunu Občine Sevnica za leto 
2020 na postavki: 15430 Ukrepi za preprečitev škode 
po divjadi, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam.

VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih, naštetih v prvi točki tega razpisa, morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
3. Prijavni obrazec:

A. Podatki o vlagatelju
B. Podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. Seznam računov
E. Vzorec pogodbe
4. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lo-

vski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju 
Občine Sevnica

5. Obrazec za opremo kuverte
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno do-

kumentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov 
upravičenih stroškov, ki morajo glasiti na lovsko družino 
in potrdila o plačilu le-teh.

VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, ki 

ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi do-
kazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s po-
vratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 6. 11. 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
6. 11. 2020) ali do konca delavnika (do 13. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 5.) ali pa
– opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter 

označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Divjad«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
IX. Odpiranje prispelih vlog: vloge se bodo odpirale 

po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta na-
men imenuje župan.

X. Izbirni postopek in odločanje v postopku razpisa
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, 

ki pripravi predlog za izbor. Če komisija ugotovi, da je 
potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav 
obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da 
prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi 
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno.

O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prija-
vitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni 
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami ter so 
bila nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v letu 2018 in 2019 s strani Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pritožba se 
v roku 8 dni od vročitve sklepa vloži pisno ali da ustno 
na zapisnik, in pošlje na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Sklepanje pogodb z upravičenci se opravi v petnaj-
stih dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlo-
gov, ki so na strani izbranega sofinancerja, sklep o iz-
boru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.

XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.
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XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obci-

na-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/81-61-233 – Vlasta Kuzmički in na številko 
07/81-61-205 – Jasmina Veselinović.

Pooblaščeni osebi za dajanje informacij med javnim 
razpisom sta Vlasta Kuzmički in Jasmina Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 301-1/2020 Ob-3098/20
Na podlagi Odloka o rebalansu proračuna za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 92/20) in na podlagi 8. člena 
Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju 
Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju Odlok) ter pri-
glasitve sheme »de minimis« pomoči skladno z uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013), št. priglasitve M003-5881773000-2020 
z dne 21. 8. 2020 objavlja Mestna občina Nova Gorica

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za blaženje 
posledic epidemije Covid-19 na področju 

gospodarstva v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2020

I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje plačila odškodnine za uporabo jav-
nih površin (gostinskih vrtov) na območju Mestne občine 
Nova Gorica z namenom omilitve poslovne škode, ki je 
nastala v času razglašene epidemije COVID-19.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo javnega razpisa namenjenih 25.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.088 – projekti za spodbujanje razvoja gospo-
darstva

IV. Splošni pogoji in omejitve
Sredstva se dodeljujejo na osnovi Odloka o ukre-

pih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine 
Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 107/20, v nadaljevanju Odlok) in pogojih tega javne-
ga razpisa ter višine razpoložljivih sredstev.

Sredstva po tem javnem razpisu se dodelijo le pod 
pogoji in v mejah, ki ne pomenijo kršitve sheme držav-
ne pomoči »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013) ter Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni 
list RS, št. 37/04).

V. Ukrep, višina sredstev, predmet podpore, upra-
vičeni stroški

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov plačila 
odškodnine za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) 
v času trajanja epidemije COVID-19.

Upravičenci so:
– Samostojni podjetniki posamezniki, mikro, mala 

in srednja podjetja, ki so registrirana po Zakonu o go-

spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 
– odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) ki:

– jim je bilo z Odlokom o začasni prepovedi po-
nujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 
37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) 
onemogočeno poslovanje in

– imajo na dan razglašene epidemije registriran 
sedež, podružnico ali gostinski objekt na območju Me-
stne občine Nova Gorica ter z podjetjem Mestne storitve 
sklenjeno najemno pogodbo o uporabi javnih površin 
vsaj od 1. 1. 2020.

Višina dodeljene pomoči: 100 % upravičenih stro-
škov za upravičence, ki jim je bilo v času razglašene 
epidemije COVID -19 prepovedano poslovanje.

Upravičeni stroški so stroški mesečnega računa za 
plačilo odškodnine za uporabo javne površine v času 
trajanja razglašene epidemije COVID-19, to je od 12. 3. 
2020 do 31. 5. 2020. Za mesec marec 2020 se bo upo-
števal polovični znesek plačila odškodnine. Račune za 
plačilo odškodnine za uporabo javne površine, ki jih je 
izdalo podjetje Mestne storitve in bodo predmet sofinan-
ciranja mora upravičenec imeti plačane.

Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost za zavezance 

DDV,
– stroški zamudnih obresti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
– ustrezno izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 

obrazec,
– fotokopijo računov podjetja Mestne storitve za 

mesec marec, april in maj 2020,
– izpolnjene in podpisane izjave od št. 1 do št. 4, ki 

so priloga prijavnega obrazca.
Mestna občina Nova Gorica bo po uradni dolžnosti 

pridobila dokazila o:
– registraciji in sedežu dejavnosti v Poslovnem re-

gistru RS, na dan oddaje vloge (AJPES),
– višini že prejetih »de minimis« pomoči v obdobju 

zadnjih treh let (Ministrstvo za finance),
– poravnanih priloženih računih za plačilo odško-

dnine za uporabo javnih površin pri podjetju Mestne 
storitve (marec, april, maj) ter tudi o poravnanih računih 
za mesec januar in februar 2020.

VI. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Javni razpis je odprt do vključno 6. 11. 2020. Prijavi-

telji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do vključno 
6. 11. 2020. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najka-
sneje do 6. 11. 2020 do 15. ure prispela po pošti oziroma 
bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Go-
rica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (spreje-
mna pisarna Mestne občine Nova Gorica, pritličje desno).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na prijavnem 
obrazcu in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavr-
že pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojni-
ci z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno 
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis 
pomoč za blaženje posledic COVID-19 na področju go-
spodarstva v Mestni občini Nova Gorica, in s polnim na-
zivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen prijavnemu 
obrazcu in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na prijavnem obrazcu. Dokazila se 
prilagajo v fotokopijah. Sofinancer lahko od prijavitelja 
zahteva na vpogled originale dokazil. Sofinancer lahko 
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi 
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
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Odpiranje prispelih vlog bo 10. 11. 2020. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisni obrazec.

Računi za plačilo odškodnine za uporabo javnih 
površin, ki ne bodo plačani, ne bodo predmet sofinanci-
ranja po tem razpisu.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 30 dneh od zaključka 
razpisa.

Po pravnomočnosti odločbe o dodelitvi sredstev bo 
z upravičenci, ki so jim bila sredstva, odobrena sklenje-
na pogodba o dodelitvi sredstev.

Upravičencem se sredstva izplačajo na transak-
cijski račun, na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi 
sredstev ter na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.

VII. Prijavni obrazec
Brezplačni prijavni obrazec je prijaviteljem na voljo 

na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 

med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič). Morebitna vpra-
šanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: 
tanja.gregorcic@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica
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Št. 023-18/2020-DI Ob-3079/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 10. 11. 2020, izvedel

javno dražbo
rabljenih službenih vozil

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »NOVOSTI«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Javne dražbe
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Št. 110-17/2020-1 Ob-3071/20
Svet zavoda Osnovna šola Bovec, Trg golobarskih 

žrtev 17, Bovec, na podlagi 58. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju 
ZOFVI) in 9. sklepa seje Sveta zavoda Osnovna šola 
Bovec, ki je bila 30. 9. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogo-
je, skladno z ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 11. 2. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev, ki morajo biti original oziroma overovljene 
kopije (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu, potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o ne-
kaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, potrdilo o opravljenem ravnateljskem iz-
pitu oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil 
v roku enega leta) s kratkim življenjepisom, navedbo 
delovnih izkušenj in programom vodenja zavoda pošljite 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovna šola 
Bovec, Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec, s pripisom 
»Za razpis ravnatelja (ne odpiraj)«.

Datum objave v prostorih zavoda: 20. 10. 2020.
Rok za prijavo kandidatov: 30. 10. 2020.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 

roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 

prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovna šola Bovec

Razpisi delovnih mest

 Ob-3073/20
Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska 

ulica 2, 4000 Kranj, na podlagi 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 
47/15) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Stražišče 
Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
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Št. 0144-3/2020/7 Ob-3070/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 18., 19. in 20. člena Zakona 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ura-
dni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 
96/12 – ZPIZ-2 in 98/14, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilita-
cije za obdobje od 2021 do 2027, ki jo je sprejel minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 
10. 8. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Mreža 2021-2027) in 
popravka Mreže 2021-2027 z dne 7. 10. 2020, objavlja

javni natečaj
za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov  
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije  

za obdobje od 2021 do 2027
Zaposlitveno rehabilitacijo lahko izvajajo strokovni 

timi izvajalcev, ki so javni zavodi ter druge pravne ali fi-
zične osebe. Slednji morajo skladno z določbami ZZRZI 
za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesi-
jo po tem javnem natečaju.

1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega natečaja in izbora strokovnih 
timov za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije: predmet 
javnega natečaja je podelitev koncesij in izbor strokov-
nih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije 
za obdobje od 2021 do vključno 2027.

3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izva-
janje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvajajo 
s ciljem, da se osebe iz ciljne skupine usposobijo za 
ustrezno delo, se zaposlijo, zaposlitev zadržijo in v njej 
napredujejo ali spremenijo svojo poklicno kariero. Stori-
tve zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu oprede-
ljuje ZZRZI, izvajajo strokovni timi izvajalcev zaposlitve-
ne rehabilitacije v skladu s sprejetimi standardi storitev 
zaposlitvene rehabilitacije.

4. Ciljna skupina: ciljna skupina javnega natečaja 
so osebe, ki so v postopku pridobitve statusa invalida in 
invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene reha-
bilitacije, ter osebe v postopku pridobitve pravice do po-
klicne rehabilitacije (v nadaljnjem besedilu: uporabniki). 
V skladu z Mrežo 2021-2027 so uporabniki opredeljeni 
v naslednje ciljne skupine invalidov: slepe in slabovidne 
osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe s težavami 
v duševnem zdravju in vse ostale osebe, ki potrebujejo 
storitve zaposlitvene rehabilitacije.

5. Strokovni timi zaposlitvene rehabilitacije
Glede na ciljne skupine invalidov je možno obliko-

vati naslednje strokovne time zaposlitvene rehabilitacije:
– strokovni tim za ciljni skupini oseb s težavami 

v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki potrebujejo 
storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadaljnjem bese-
dilu: strokovni tim TDZ in O),

– razširjen strokovni tim za ciljni skupini oseb s te-
žavami v duševnem zdravju in vseh ostalih oseb, ki po-

Druge objave

trebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije (v nadalj-
njem besedilu: razširjen strokovni tim TDZ in O),

– mobilni strokovni tim za ciljno skupino slepih in 
slabovidnih oseb (v nadaljnjem besedilu: mobilni stro-
kovni tim S) in

– mobilni strokovni tim za ciljno skupino gluhih in 
naglušnih oseb (v nadaljnjem besedilu: mobilni stro-
kovni tim G).

6. Krajevno območje, za katerega se razpisuje kon-
cesija

Koncesija se razpisuje za celotno območje Repu-
blike Slovenije. Strokovni timi izvajalcev, ki bodo izvajali 
storitve zaposlitvene rehabilitacije, bodo izbrani tako, 
da bo pokrito področje vseh območnih služb Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem be-
sedilu: ZRSZ) v skupnem obsegu 18 strokovnih timov, 
ki jih predvideva Mreža 2021-2027, in sicer za ciljne 
skupine:

– oseb s težavami v duševnem zdravju in vseh 
ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene reha-
bilitacije v skupnem obsegu 16,7 strokovnih timov, ki so 
podrobneje razdeljeni po območnih službah ZRSZ, kot 
je razvidno iz tabele 9 Mreže 2021-2027,

– gluhih in naglušnih oseb v skupnem obsegu 
0,8 strokovnega tima za vse območne službe ZRSZ in

– slepih in slabovidnih oseb v obsegu 0,5 strokov-
nega tima za vse območne službe ZRSZ.

Minimalno možen obseg strokovnega tima je 0,4. 
Na vseh območnih službah ZRSZ, kjer obseg strokov-
nega tima omogoča vsaj dva strokovna tima različnih 
izvajalcev, se zaradi možnosti izbire uporabnikov pri 
vključevanju k izvajalcem storitev zaposlitvene rehabili-
tacije le-to zagotovi.

7. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesije bodo 
podeljene za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027.

8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javni zavodi ter 
druge pravne ali fizične osebe:

8.1. Javni zavodi morajo imeti v temeljnem aktu 
opredeljeno dejavnost izvajanja storitev zaposlitvene re-
habilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni 
zavodi, pa morajo biti registrirane v Republiki Sloveniji 
v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedi-
lu: Uredba) pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve.

8.2. Imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, zapadle do vključno zadnjega dne v mese-
cu pred vložitvijo ponudbe na javni natečaj.

8.3. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije in niso prenehali poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

8.4. Zagotavljajo strokovne time zaposlitvene reha-
bilitacije za ciljne skupine invalidov s strokovnimi delavci 
v skladu z 9. členom ZZRZI in v skladu z določili Mreže 
2021-2027:

a. Strokovni delavci so delavci z univerzitetno, vi-
soko oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, 
pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali dru-
ge ustrezne usmeritve in znanji s področja rehabilitaci-
je, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi 
s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposab-
ljanjem.
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b. Strokovni delavci imajo vsaj tri leta delovnih izku-
šenj na področju zaposlitvene rehabilitacije ali sorodnih 
področjih in reference za delo s ciljno skupino invalidov.

c. V posameznem strokovnem timu sta vsaj dva stro-
kovna delavca, ki nista zdravnika, specialista medicine 
dela, prometa in športa ali zdravnika, specialista psihiatri-
je in nista tiflopedagoga ali surdopedagoga, usposobljena 
za delo z osebami s težavami v duševnem zdravju.

d. Obseg zaposlitve oziroma dela strokovnega de-
lavca v strokovnem timu, ki ni zdravnik, specialist medi-
cine dela, prometa in športa, zdravnik, specialist psihia-
trije, tiflopedagog ali surdopedagog, je najmanj 10 ur na 
teden, ne glede na prijavljeni obseg strokovnega tima.

e. V vseh strokovnih timih mora biti strokovni de-
lavec, ki je psiholog in strokovni delavec, ki je delovni 
terapevt.

f. Strokovni tim TDZ in O je sestavljen iz najmanj 
petih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni de-
lavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI 
in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine 
dela, prometa in športa. Največ je lahko v strokovnem 
timu sedem različnih oseb.

g. Razširjen strokovni tim TDZ in O je sestavljen iz 
najmanj šestih različnih strokovnih delavcev: štirje stro-
kovni delavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. čle-
nom ZZRZI in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista 
medicine dela, prometa in športa ter 0,15 zdravnika, 
specialista psihiatrije. Največ je lahko v strokovnem timu 
devet različnih oseb.

h. Mobilni strokovni tim S je sestavljen iz najmanj 
šestih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni de-
lavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI 
in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine 
dela, prometa in športa ter 0,15 strokovnjaka za tiflo-
pedagogiko. Največ je lahko v strokovnem timu devet 
različnih oseb.

i. Mobilni strokovni tim G je sestavljen iz najmanj 
šestih različnih strokovnih delavcev: štirje strokovni de-
lavci s strokovno izobrazbo v skladu z 9. členom ZZRZI 
in ena četrtina (0,25) zdravnika, specialista medicine 
dela, prometa in športa ter 0,15 strokovnjaka za surdo-
pedagogiko. Največ je lahko v strokovnem timu devet 
različnih oseb.

j. Strokovne time lahko prijavijo v naslednjih obse-
gih: 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 in 1. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da se bo zaradi možnosti izbire uporabni-
kov pri vključevanju k izvajalcem v območnih službah 
ZRSZ, kjer obseg strokovnega tima v skladu z Mrežo 
2021-2027 dopušča vsaj dva različna izvajalca, le-to 
zagotovilo. Za Območno službo ZRSZ Nova Gorica 
lahko prijavijo le strokovni tim v obsegu 0,7, za Ob-
močno službo ZRSZ Ptuj lahko prijavijo le strokovni tim 
v obsegu 0,6, za Območno službo ZRSZ Trbovlje lahko 
prijavijo le strokovni tim v obsegu 0,5 in za ciljno skupino 
slepih in slabovidnih oseb za vse območne službe ZRSZ 
lahko prijavijo le strokovni tim v obsegu 0,5. Za druge 
območne službe ZRSZ lahko prijavijo različne obsege 
strokovnih timov.

k. Opredelijo vlogo in naloge vodje strokovnega 
tima, vlogo in naloge strokovnega tima pri izvajanju po-
sameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije z uporabo 
metod, tehnik, učnih in drugih pripomočkov (vključno 
z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij) gle-
de na ciljno skupino invalidov, za katere bodo izvajali 
storitve zaposlitvene rehabilitacije ter vlogo in naloge 
pri izvajanju podpornih storitev za zaposlene invalide 
z odločbo o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.

8.5. Zagotavljajo prostore za izvajanje storitev za-
poslitvene rehabilitacije, ki so v času izvajanja storitev 

zaposlitvene rehabilitacije ustrezno ločeni od drugih pro-
gramov. Lokacija prostorov mora biti dostopna in pove-
zana z javnimi prometnimi sredstvi.

8.6. Izkazujejo izkušnje na področju rehabilitacije, 
usposabljanja ali zaposlovanja z vsaj enim realiziranim 
programom na področju rehabilitacije, usposabljanja ali 
zaposlovanja.

8.7. Izkazujejo seznam delodajalcev, pri katerih so 
od 1. 1. 2014 do vključno septembra 2020 vsako leto 
realizirali vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz 
ciljne skupine javnega natečaja.

8.8. Izkazujejo ustrezno projekcijo finančnega po-
slovanja za posamezen prijavljen strokovni tim za leta 
od 2021 do vključno 2027, ki je skladen z vrsto in obse-
gom prijavljenega strokovnega tima.

8.9. V zadnjih 24 mesecih pred oddajo ponudbe 
pravna oseba, z njo povezana druga pravna oseba ali 
fizična oseba, ni kršila pogodbenih obveznosti, financira-
nih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

9. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogo-
jev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije

Javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe mo-
rajo k ponudbi priložiti:

9.1. javni zavodi priložijo fotokopijo prve strani te-
meljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz 
katerega je razvidno, da imajo opredeljeno dejavnost 
izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije, druge prav-
ne ter fizične osebe priložijo fotokopijo prve strani te-
meljnega akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz 
katerega je razvidno, da so registrirani v skladu z Ured-
bo pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 
Socialno varstvo brez nastanitve;

9.2. fotokopije dokazil o izobrazbi strokovnih delav-
cev prijavljenih strokovnih timov;

9.3. fotokopije dokazil o znanjih strokovnih delavcev 
prijavljenih strokovnih timov s področja rehabilitacije, za-
poslovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s speci-
alizacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem;

9.4. fotokopije dokazil o vsaj treh letih delovnih izku-
šenj prijavljenih strokovnih delavcev strokovnih timov na 
področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega 
varstva ali na sorodnih področjih;

9.5. fotokopije dokazil o referencah strokovnih de-
lavcev prijavljenih strokovnih timov za delo s ciljnimi 
skupinami invalidov, za katere bodo izvajali storitve za-
poslitvene rehabilitacije;

9.6. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave 
o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev prijavlje-
nih strokovnih timov, ki morajo vsebovati vse sestavine 
v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 
81/19) in so podpisane s strani bodočega delodajalca in 
delavca (strokovnega delavca strokovnega tima) ali za 
strokovne delavce, ki so zdravniki, specialisti medicine 
dela, prometa in športa, zdravniki, specialisti psihiatri-
je, strokovnjaki za tiflopedagogiko ali surdopedagogiko, 
pa lahko priložijo tudi fotokopije podjemnih pogodb, 
ki morajo vsebovati sestavine za podjemno pogodbo, 
ki jih predpisuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, 
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US 
in 20/18 – OROZ631) ali fotokopije pogodb o poslov-
nem sodelovanju, iz katerih je razvidna vsebina dela, ki 
je predmet tega javnega natečaja, če bodo v prijavljenih 
strokovnih timih sodelovali po podjemni pogodbi ali po-
godbi o poslovnem sodelovanju;
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9.7. dokazila o razpolaganju s prostori, v katerih 
bo ponudnik izvajal storitve zaposlitvene rehabilitacije 
(fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, ki so označeni 
na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvaja-
la, fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma 
najemu prostorov, fotokopije dokumentov o uporabnem 
dovoljenju prostorov, priložene fotografije vseh prosto-
rov, v katerih se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala in 
iz katerih je razviden dostop, vstop in uporabo prostorov 
za funkcionalno ovirane osebe ter fotografije parkirnih 
prostorov za invalide, če so le-ti zagotovljeni);

9.8. dokazila o izkušnjah ponudnika na področju re-
habilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva z reali-
ziranim vsaj enim programom na področju rehabilitacije, 
zaposlovanja ali invalidskega varstva (priložijo le ponu-
dniki, ki v obdobju od 2014 do vključno septembra 2020 
niso bili izvajalci zaposlitvene rehabilitacije);

9.9. seznam delodajalcev, pri katerih je ponudnik od 
1. 1. 2014 do vključno septembra 2020 vsako leto reali-

ziral vsaj eno usposabljanje ali zaposlitev oseb iz ciljne 
skupine javnega natečaja in ki vsebuje naslednje podat-
ke: naslov delodajalca, kontaktna oseba delodajalca, te-
lefon, število realiziranih usposabljanj ali zaposlitev oseb 
iz ciljne skupine javnega natečaja in na katerih področjih 
dejavnosti so bila realizirana usposabljanja ali zaposlitve;

9.10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o kon-
cesiji (izpolnijo in parafirajo ponudniki, ki niso javni za-
vodi – obrazec št. 3) oziroma pogodbe o izvajanju zapo-
slitvene rehabilitacije (izpolnijo in parafirajo javni zavodi 
– obrazec št. 4), ki je del razpisne dokumentacije o izpol-
njevanju pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev 
zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027 
(v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija).

10. Merila za izbiro strokovnih timov ponudnikov
Formalno popolne ponudbe oziroma posamezne 

prijavljene strokovne time ponudnikov, ki izpolnjujejo 
pogoje tega javnega natečaja, bo ocenila strokovna ko-
misija v skladu z naslednjimi merili:

Merila za izbiro med ponudbami oziroma strokovnimi timi: Št. točk
1. Vrsta strokovnega tima 5
2. Usposobljenost strokovnih delavcev 18
3. Izkušnje ponudnika na področju rehabilitacije, usposabljanja in zaposlovanja 8
4. Prepoznavnost v lokalnem okolju z realiziranimi programi, aktivnostmi s področja rehabilitacije, 
zaposlovanja ali invalidskega varstva

4

5. Prostori za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije 6
6. Izkaz uspeha 3
Skupaj maksimalno število točk: 44

Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim šte-
vilom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji.

Vsak prijavljeni strokovni tim ponudnika bo stro-
kovna komisija posebej točkovala. Pri merilih 4 in 5 bo 
strokovna komisija točkovala vsako prijavljeno lokacijo 
posameznega strokovnega tima posebej. Če bo več 
lokacij za prijavljeni strokovni tim, bo strokovna komisija 
seštela vse točke, dobljene pri lokacijah, ter jih delila 
s številom lokacij.

Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni oziroma ne 
bodo izbrani strokovni timi ponudnikov, ki za strokovni 
tim od možnih 44 točk ne bodo dosegli vsaj 28 točk.

Strokovne time ponudnikov, ki bodo dosegli zado-
stno število točk, se bo nadaljnje obravnavalo. Če bosta 
dva ali več strokovnih timov za posamezno območno 
službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in 
ciljni skupini invalidov dosegla zadostno število točk, 
ki bo v skupnem obsegu prijavljenih strokovnih timov 
presegalo potrebe po obsegu strokovnih timov iz Mreže 
2021-2027, bo imel prednost strokovni tim, ki bo dosegel 
več točk oziroma se bo, zaradi možnosti izbire pri vklju-
čevanju k izvajalcem storitev zaposlitvene rehabilitacije 
izbralo oba ali več strokovnih timov različnih ponudnikov, 
vendar v manjšem obsegu strokovnega tima. Pri določi-
tvi manjšega obsega strokovnega tima od prijavljenega, 
bo imel prednost strokovni tim ponudnika, ki bo skupaj 
dosegel več točk. V primeru, da bo več strokovnih timov 
doseglo enako število točk, se bo vsem strokovnim ti-
mom različnih ponudnikov praviloma določil enak obseg 
strokovnega tima. V nasprotnem primeru bo imel pred-
nost strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri 
merilu 2. V primeru enakega števila točk pri merilu 2, 

bo imel nadalje prednost strokovni tim ponudnika, ki bo 
dosegel več točk pri merilu 5. V primeru enakega števila 
točk tudi pri merilu 5, bo imel prednost strokovni tim po-
nudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 3.

11. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni nate-

čaj predložiti naročniku – koncendentu osebno ali pripo-
ročeno po pošti. Rok za oddajo ponudb je v ponedeljek, 
9. 11. 2020.

Ponudba mora biti oddana v papirnati in elektronski 
obliki (USB ključku) v skladu z razpisno dokumentacijo. 
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci in priloge, 
ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posame-
znem obrazcu ter so sestavni del ponudbe, in sicer:

– Obrazec št. 1: Izjave ponudnika o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev;

– Obrazec št. 2: Prijavni obrazec:
– Priloga št. 1: Podatki o strokovnem delavcu;
– Priloga št. 2: Podatki o strokovnem timu – TDZ 

in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prijavljajo strokov-
ni tim TDZ in O);

– Priloga št. 3: Podatki o strokovnem timu – raz-
širjen TDZ in O (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prija-
vljajo razširjen strokovni tim TDZ in O);

– Priloga št. 4: Podatki o strokovnem timu – mo-
bilni S ali G (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki prijavljajo 
mobilni strokovni tim S ali G);

– Priloga št. 5: Prostori za izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije;

– Priloga št. 6: Projekcija finančnega poslovanja 
strokovnega tima;

– Obrazec št. 3: Vzorec pogodbe o koncesiji (izpol-
nijo in priložijo ponudniki, ki niso javni zavodi);
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– Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe o izvajanju zapo-
slitvene rehabilitacije (izpolnijo in priložijo ponudniki, ki 
so javni zavodi);

– Obrazec št. 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov 
od Finančne uprave Republike Slovenije;

– Obrazec št. 6: Označba ovojnice;
– Obrazec št. 7: Označba ovojnice – dopolnitev 

ponudbe (izpolnijo ponudniki, če prilagajo dopolnitev 
k ponudbi).

V elektronski obliki (USB ključku) se priloži le raz-
pisno dokumentacijo v word in excel dokumentih brez 
fotokopij dokazil.

Če ponudnik posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru na 
mesta, določena za žig, vpiše: »Ne poslujemo z žigom«.

Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo do 15. ure oddana v vložišču 
glavne pisarne Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana, pritličje, ali če je zadnji dan roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka oziroma, da je pošiljka 
opremljena z žigom in datumom zadnjega dneva roka 
za prijavo na javni natečaj.

Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj 
v zaprti ovojnici, na katero nalepijo izpolnjen obrazec 
št. 6 na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljub ljana.

Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno 
ponudbo, v kateri lahko prijavi več strokovnih timov za 
zaposlitveno rehabilitacijo. Ponudbo lahko le v času 
do poteka roka za predložitev ponudbe dopolnjuje ali 
spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta 
označena enako kot ponudba, in sicer se za označitev 
uporabi obrazec št. 7.

Ponudba s prilogami mora biti v enakem zaporedju, 
kot izhaja iz javnega natečaja.

Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le 
samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva po-
nudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz 
nadaljnjega ocenjevanja.

Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne 
bodo predložene v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni na-
tečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za 
financiranje strokovnih timov zaposlitvene rehabilitacije 
za predvideno obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027 
skupaj znaša 23,6 mio EUR. Sredstva se bodo zago-
tavljala iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske 
postavke 3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti bo financiralo del stroškov za delo strokovne-
ga tima in del materialnih stroškov na način in v skladu 
z določili Mreže 2021-2027.

13. Odpiranje in rok za izbor strokovnih timov, izda-
jo odločb o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijskih 

pogodb ter pogodb o izvajanju zaposlitvene rehabilita-
cije

Odpiranje ponudb bo v sredo, 11. 11. 2020, v pro-
storih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Direktorata za invalide, vojne veterane 
in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub-
ljana. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju 
prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponud-
be in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Ponudbe 
ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega natečaja, bo 
ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od 
prejema popolnih ponudb posredovala ministru, pristoj-
nem za invalidsko varstvo, poročilo o pregledu in oceni 
popolnih ponudb ter predlog za podelitev koncesij in 
izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije za obdobje od 2021 do 2027.

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, bo izbra-
nim ponudnikom, razen javnim zavodom, z odločbami 
podelil koncesije. Zoper izdane odločbe o podeljenih 
koncesijah ni pritožbe. Po dokončnosti odločb bo mini-
ster najkasneje v roku 30 dni ponudil koncesionarjem 
v podpis koncesijske pogodbe, s katerimi se bodo ure-
dila medsebojna koncesijska razmerja.

Z javnimi zavodi, katerih strokovni timi bodo iz-
brani, bo sklenjena pogodba o izvajanju zaposlitvene 
rehabilitacije.

14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo 

na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mozno-
sti/javne-objave/.

Dodatne informacije o javnem natečaju zaintere-
sirani lahko dobijo izključno po elektronski pošti na na-
slov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Javni natečaj za 
podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2021 
do 2027 in sklicem pod številko zadeve: 0144-3/2020. 
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi 
z javnim natečajem bodo objavljeni na spletnem naslo-
vu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mini-
strstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-mo-
znosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati 
do vključno 4. 11. 2020.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. IZP-14165/2020 Ob-3097/20
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s četrtim 

odstavkom 7. člena Splošnega akta o obliki in vsebini 
enotnega žiga pooblaščenega inženirja in vodje del 
(Uradni list RS, št. 37/18) preklicuje naslednje neveljav-
ne enotne žige pooblaščenih inženirjev oziroma vodij 
del oziroma nadzornih inženirjev: Danilo Florjančič, inž. 
gradb., G-2206; Jurij Golob, inž. gradb., G-2884.

Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 101-3/2020-4 Ob-2826/20
Sindikat delavcev prometa in zvez, Sindikat 

SDPZ Frikus, z nazivom statuta Pravila o delovanju in 
organiziranosti sindikata delavcev prometa in zvez obal-
ne regije, s sedežem Vojkovo nabrežje 32, Koper, ki 
je v hrambi pri Upravni enoti Koper, na podlagi odločbe 
št. 026-15/93 z dne 30. 4. 1993 in je vpisan v evidenco 
hrambe statutov sindikatov pod zaporedno številko 8 
z datumom vpisa v evidenco 30. 4. 1993, se z dnem 
izdaje te odločbe izbriše iz evidence hrambe statutov 
sindikatov.

Št. 101-2/2020/3 Ob-2951/20
Pravila Sindikata KŽI KMETIJSKE ZADRUGE LE-

NART z.o.o, z matično št. 2451174000 in sedežem na 
naslovu Industrijska ulica 24, 2230 Lenart v Sloven-
skih goricah, ki so v hrambi pri Upravni enoti Lenart, 
na podlagi odločbe št. 101-3/2013/4 z dne 24. 1. 2013 
in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zapore-
dno št. 26, se z dnem 23. 9. 2020 izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 458/20 Ob-3078/20
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-

pisa notarke mag. Karin Schöffmann z Jesenic, opr. št. 
SV 458/20 z dne 7. 10. 2020, je bila nepremičnina z ID 
znakom: del stavbe 2175-2154-4, stanovanje št. 4, Ulica 
Franca Benedičiča 2B, 4270 Jesenice, last zastaviteljev 
Dušana Dragosavca in Nade Dragosavac, oba stanujo-
ča Ulica Franca Benedičiča 2B, 4270 Jesenice – vsake-
ga od njiju do 1/2, zastavljena v korist upnice Delavska 
hranilnica d.d. Ljub ljana, matična številka: 5448557000, 
s sedežem v Ljub ljani, Miklošičeva cesta 5, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

I 57/2020 Os-2974/20
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 

Jesenicah, opr. št. I 57/2020 z dne 6. 3. 2020, je izvršitelj 
Zoran Kuret Marolt 29. 6. 2020 opravil rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih 
GURS za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 
2769, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o. 
2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, 
last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice, 
do celote, v korist upnice Republike Slovenije, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kranju, za-
radi izterjave denarne terjatve 19.110,22 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 17. 9. 2020

I 205/2020 Os-3019/20
Izvršitelj Luka Štolfa je dne 31. 8. 2020 s pričetkom 

ob 10. uri v izvršilni zadevi I 205/2020, Okrajno sodišče 
v Kopru, za upnika Volksbank Karnten gG, Pernhartgas-
se 7, Celovec, Avstrija, matična št.: 2537613000, davčna 
št.: 68153767, zoper dolžnico Lucienne Lonchina, Ko-
lomban 9G, 9280 Ankaran, matična št.: 2603965055006, 
davčna št. 56191545, na naslovu Za gradom 29, 6000 
Koper, pri tretji osebi, ob prisotnosti Milana Lončina, 
moža dolžnice, opravil rubež nepremičnine.

Nepremičnina, ki je predmet rubeža, se nahaja na 
naslovu Ulica Za gradom 29, 6000 Koper in je vpisana 
v kataster stavb z ID znakom 2606-89-4 in predstavlja 
stanovanje št. 4 v večstanovanjski stavbi št. 89 s pri-
padajočim zemljiščem kot del parcele 526/4, k.o. 2606 
– Semedela. Stanovanje obsega kuhinjo z jedilnico, 
dnevno sobo, 2 sobi, kabinet, kopalnico z WC, v neto 
tlorisni površini 98,55 m2. Stanovanju pripada zunanje 
zemljišče, etažna lastnina ni razdeljena. V nepremičnini 
živi mati prisotnega, Zorka Lončina.

Z opravo dejanja je izvršitelj zaključil ob 10.30.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 31. 8. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 17/2020 Os-3018/20
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici 

Janji Ipavec v pravdni zadevi tožeče stranke: Alojzij Kra-
pež, Otlica 78, 5270 Ajdovščina, zoper toženo stranko: 
Tomislav Grahovac, Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina, 
sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila odškodnine 
v višini 16.469,59 EUR s pp, na podlagi 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku s sklepom z dne 1. 10. 2020 
toženi stranki, ki je neznanega bivališča in brez poobla-
ščenca, postavilo začasno zastopnico.

Začasna zastopnica je odvetnica Vida Mali Lemut, 
Tovarniška 2, 5270 Ajdovščina.

Objave sodišč

Postavljena začasna zastopnica bo zastopala to-
ženo stranko vse dotlej, dokler ta ne bo nastopila pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 1. 10. 2020

0052 VL 63602/2016 Os-2928/20
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici – 

svétnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnika: 1. Plan 
Trade, upravljanje, storitve in montaža, d.o.o., matič-
na št. 3709060000, davčna št. 22575944, Ulica mesta 
Grevenbroich 9, Celje, ki ga zastopa odv. odvetnica 
Aleksandra Zlobec, Savinova ulica 7, Celje; 2. Imovina 
gradbeništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o., 
Gosposvetska cesta 10, Ljub ljana, ki ga zastopa Odve-
tniška družba Mramor, Sorta & Holec o.p., d.o.o., Ko-
menskega ulica 4, Ljub ljana; 3. Vodovod – Kanalizacija 
JP d.o.o., Lava 2/a, Celje, ki ga zastopa odvetnik Rok 
Fink, Ljub ljanska cesta 6, Celje; 4. ECE, energetska 
družba d.o.o., Vrunčeva ulica 2/a, Celje; 5. Energetika 
Celje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje; 6. Abanka d.d., 
Slovenska 58, Ljub ljana; 7. Hiša prava, upravljanje, 
pravno in nepremičninsko svetovanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 20/a, Celje; 8. Atrij Celje d.o.o. – v stečaju, ki ga 
zastopa Pravna in insolvenčna pisarna Katja Lušina s.p., 
Planina 3, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Klemen Kmetič, 
Slovenska cesta 55/b, Ljub ljana; 9. Republika Slovenija, 
Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Ce-
lju, Prešernova ulica 27, Celje; zoper dolžnika Mersija 
Ramić, Annaweg 4, Klagenfurt-Viktring, zaradi izterjave 
denarnih terjatev s pp., sklenilo:

Dolžniku Mersiji Ramić, Cankarjeva ulica 8, Celje, 
se postavi začasni zastopnik Aleksander Cmok, odve-
tnik v Odvetniški pisarni Cmok in partnerji o.p., d.o.o., 
Gledališka ulica 2, 3000 Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 2020

0052 VL 140871/2015 Os-2971/20
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Poloni 

Kidrič v izvršilni zadevi upnika Vodovod - Kanalizacija 
javno podjetje, d.o.o., matična št. 5914540000, davčna 
št. 45804109, Lava 2a, Celje, ki ga zastopa zak. zast. 
Marko Cvikl, Lava 2a, Celje, po Fink Rok – odvetnik, Ljub-
ljanska cesta 6, Celje, zoper dolžnika Ernesta Janžovnik, 
EMŠO 0310943501229, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi 
izterjave 210,92 EUR s pp, 16. julija 2019 sklenilo:

Za začasno zastopnico dolžniku se postavi odvetni-
ca Urša Klep Volk, Gledališka 2, Celje.

Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 7. 2019

I 126/2020 Os-2989/20
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zade-

vi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
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Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Sandija Stražar, Koštacin 2, Zagreb, zaradi izterjave 
164.355,78 EUR s pripadki, dne 23. 9. 2020 sklenilo:

Dolžniku Sandiju Stražar, nekdaj stanujočemu na 
naslovu Koštacin 2, Zagreb, Republika Hrvaška, se-
daj neznanega prebivališča, se v tem postopku po-
stavi začasna zastopnica odvetnica Veronika Ermenc, 
Ljub ljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku 
zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 9. 2020

D 2/2019 Os-2794/20
Okrajno sodišče v Kamniku je postavilo zača-

sno zastopnico dedičema Miri Bettcher, roj. 8. 8. 1988 
in Mariu Bettcherju na podlagi 5. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku in tre-
tjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju v zapu-
ščinskem postopku po pok. Justini Priman, roj. 28. 3. 
1934 in umrli 18. 9. 2018, nazadnje stanujoči Vrhpolje pri 
Kamniku 83, Kamnik. Za začasno zastopnico je postavi-
lo odvetnico Suzani Miklič Nikič, Ljub ljanska cesta 102, 
Domžale.

Začasna zastopnica bo dediča zastopala v postop-
ku do takrat, dokler dediča ali njun pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 9. 2020

I D 2368/2019 Os-2744/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 

Katji Rahne Breznik v zapuščinski zadevi po pokojni An-
geli Gallo, rojeni 3. 8. 1924, umrli 11. 7. 2000, nazadnje 
stanujoči na naslovu Via San Nazario 129, Trst, Repu-
blika Italija, državljanki Republike Italije, dne 25. 8. 2020 
sklenilo, da se Giorgiu Tremulu v skladu s 5. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) 
postavi začasno zastopnico – odvetnico Natašo Ljubič 
iz Ljub ljane.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice in bo imenovano osebo 
zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 8. 2020

III P 626/2019-78 Os-2909/20
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Saši Prelog Žnidarič, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Generali zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljub ljana 
(prej Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska 3a, Koper), ki jo 
zastopa pooblaščenka Janja Šantl, zoper toženo stran-
ko Tomaža Orlač, EMŠO 0705966500208, Ulica heroja 
Staneta 1, Maribor, ki ga je do sedaj zastopal začasni 
zastopnik Viktor Osim, Partizanska 13a, Maribor, zaradi 
plačila 5.050,00 EUR s pripadki, o razrešitvi in postavi-
tvi začasnega zastopnika tožene stranke, izven naroka, 
16. julija 2020, sklenilo:

Toženi stranki postavljeni začasni zastopnik Viktor 
Osim, Partizanska 13a, Maribor, se razreši.

Toženi stranki se postavi začasni zastopnik Žiga 
Pečuh, Partizanska 13a, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 7. 2020

N 37/2020 Os-2937/20

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Mateje Prelc, Senožeče 73, Senože-
če, ki jo zastopa Rok Jenko, odvetnik iz Ilirske Bistrice 
in nasprotne udeleženke Karoline Prelec, Barka 10, 
sedaj neznanega bivališča, zaradi delitve solastnine, 
po predlogu predlagateljice, na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku, 
prvi nasprotni udeleženki s sklepom z dne 21. 9. 2020 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Andrejo Barič, 
Partizanska cesta 71d, Sežana, ker je prebivališče prve 
nasprotne udeleženke neznano in nima pooblaščenca 
v Republiki Sloveniji.

Začasna zastopnica bo prvo nasprotno udeleženko 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler prva naspro-
tna udeleženka ali njen pooblaščenec na nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 9. 2020

I 122/2020 Os-2938/20

Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb 
prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Petru Dobravcu, 
zadnje znano prebivališče: Frankovo naselje 60, Škofja 
Loka, v izvršilni zadevi I 122/2020, zaradi izpraznitve in 
izročitve nepremičnin ter izterjave zneska 335,99 EUR 
s pp, postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, 
odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo za-
stopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 21. 9. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 117/2018 Os-2807/20
V zapuščinski zadevi z dnem 31. 12. 1905 razgla-

šenim za mrtvega Pavau Marinkoviću, roj. 12. 3. 1871, 
nazadnje stanujočem ZDA – kraj neznan, državljanu 
Republike Hrvaške, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.
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Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso brez dedičev v skladu z določ-
bami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 1. 9. 2020

D 252/2018 Os-2808/20
V zapuščinski zadevi po dne 28. 7. 2018 umrlem 

Božidarju Špilerju, sinu Božidarja, roj. 8. 4. 1951, naza-
dnje stanujočem Hardackerstrasse 3, 5301 Siggenthal 
Station, Švica, državljanu Republike Slovenije, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

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

Okrajno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 2020

IV D 583/2018 Os-3022/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Janezu Snoju, roj. 7. 5. 1936, 
umrlem 11. 1. 2018, nazadnje stanujočem Ziherlova 
ulica 38, Ljub ljana.

Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti 
samski in brez potomcev, oče Janez Snoj, roj. 15. 4. 
1903, je umrl 26. 9. 1987, mati Marija Snoj, roj. Jerko, 
roj. 23. 9. 1904 je umrla 13. 6. 1970. Imel je sestro 
Majdo (Marijo) Snoj, roj. 17. 5. 1934, ki je umrla 17. 5. 
1934, brez potomcev. Zapustnik je po materini strani 
imel strice in tete Štefana Jerka, Jožeta Jerka, Viktorja 
Jerka, Stojana Jerka, Ano Jerko, Jožefo Jerko, Ivano 
Jerko, Franca (Blaža) Jerka, Antonijo Jerko, Frančiško 
Jerko, roj. 14. 9. 1913, Stanislava Jerka, Franca Jerka in 
Antona Jerka, ki so vsi že pokojni. Zapustnik naj bi imel 
še teto Frančiško Jerko, roj. 5. 5. 1922, o kateri pa sodi-
šče nima podatka o morebitni smrti oziroma potomcih ali 
dedičih. Po očetovi strani je zapustnik imel tete in strice 
Marijo Snoj, Johano Snoj, Jožefa Snoja, Antonijo Snoj, 
Cirila Snoja in Ano Snoj. Sodišče ne razpolaga s podatki 
o morebitnih potomcih tet Marije Snoj, roj. 30. 1. 1890, 
Johane Snoj, roj. 24. 8. 1891 in Antonije Snoj, roj. 4. 7. 
1896 ter o morebitnih potomcih zapustnikovega strica 
Cirila Snoja, roj. 27. 5. 1898.

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 11. 9. 2020

I D 1051/2020 Os-2805/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 14. 2. 2020 umrli Rezi Go-
dec, roj. 3. 2. 1931, drž. Republike Slovenije, vdova, 
nazadnje stan. Tuškova ulica 35, Maribor, je sodišče 
ugotovilo, da zapustnica ni zapustila dedičev I. dednega 
reda, zato so k dedovanju poklicani dediči II. oziroma 
III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
26. 8. 2020

D 20/2019 Os-2903/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Bogomili Viktoriji 
Dermütz, roj. 26. 5. 1924, iz Avstrije, Beljak, ki je umrla 
dne 5. 3. 2010, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja oklic znanim in neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in znane ter 
neznane upnike, da bo zapuščina brez dedičev po po-
kojni prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne 
bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika 
Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.

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

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 27. 8. 2020

D 21/2020 Os-2474/20

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
D 21/2020 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Ja-
nezu Bedenik, roj. 27. 7. 1961, umrl 4. 1. 2020, naza-
dnje stan. Kupčinji Vrh 41, Majšperk, ki je umrl v Murski 
Soboti.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Kupčinji 
Vrh in Klanc.

S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnika, 
da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo 
sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 9. 7. 2020
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D 97/2019 Os-2824/20
V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Šelihu, 

rojenem 17. 8. 1857, nazadnje stanujočem Tolsti Vrh 8, 
Loče, ki je umrl 27. 3. 1938, gre za zapuščino brez de-
dičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a 
člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

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

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 31. 8. 2020

D 187/2018 Os-2775/20
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-

den zapuščinski postopek po pok. Kampuš Slavku, roj. 
7. 3. 1960, nazadnje stalno stanujočemu Bezgovica 7, 
Pristava pri Mestinju, umrlem 4. 6. 2018.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave 
tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. 
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 6. 2020

D 13/2020 Os-2776/20
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Anderlič Mateju, 
roj. 9. 7. 1985, nazadnje stalno stanujočemu Plat 1, Ro-
gaška Slatina, umrlem 16. 12. 2019.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 

sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave 
tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. 
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 6. 2020

D 221/2019 Os-2782/20
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

uveden zapuščinski postopek po pok. Smrekar Renati, 
roj. 6. 1. 1978, nazadnje stalno stanujoči Sodna vas 9, 
Pristava pri Mestinju, umrli 4. 8. 2019.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju ZD), poziva sodišče vse 
zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku šestih mesecev od objave 
tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena ZD. 
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 27. 7. 2020

D 133/2013 Os-2771/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojni Mariji Habe, poročena Strgar, rojena 22. 2. 1913, 
ki je umrla 13. 2. 2000 v Gorici, Italija.

K dedovanju po zakonu so poklicani dediči prvega 
dednega reda, med katere sodijo tudi dediči Elizabeth 
Jollensbeck (dedinje po zapustničinemu pokojnemu sinu 
Danielu Strgarju), o katerih pa sodišče nima nobenih 
podatkov.

Glede na zgoraj ugotovljeno sodišče s tem oklicem 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče v zadevi odločilo na 
podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 8. 2020

D 234/2018 Os-2791/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Dragu Sabotiču, sinu Antona, rojenem 25. 11. 
1961, s stalnim prebivališčem na naslovu Sedlo 40, 
Breginj, ki je umrl 23. 9. 2018.
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Glede na to, da se je dedinja drugega dednega 
reda dedovanju odpovedala, dediči tretjega dednega 
reda pa niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse 
morebitne dediče zapustnika, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine.

Če se v roku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 8. 2020

D 140/2020 Os-2792/20

Pred Okrajnim sodiščem v Tolminu se vodi zapu-
ščinski postopek po pokojnem Jakobu Bonu, sinu Jako-
ba, rojenem 13. 4. 1897, z zadnjim znanim bivališčem 
na naslovu Borjana 94, Breginj, ki je bil razglašen za 
mrtvega, kot datum smrti pa je bil določen 14. 4. 1967.

Ker sodišče nima podatkov o tem, kdo so dediči po 
pokojnem, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju – 
ZD poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pokojnem Jakobu Bonu, da se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica.

Če se do izteka tega roka ne bo javil noben dedič, 
bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike 
Slovenije in jo izročilo pristojnemu organu Republike 
Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 8. 2020

D 22/2020 Os-2793/20

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski posto-
pek po pokojni Jožefi Bajt, rojeni 11. 5. 1932, z zadnjim 
prebivališčem na naslovu Kamno 36, Kobarid, ki je umr-
la dne 4. 9. 2000.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zako-
nu poklicani dediči drugega dednega reda, pri čemer pa 
sodišče nima vseh podatkov o teh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 19. 8. 2020

D 322/1960 Os-2806/20

Pred naslovnim sodiščem teče postopek odločanja 
o dedovanju naknadno najdenega premoženja po po-
kojnem Antonu Konavec, sin Antona, rojen 12. 9. 1875, 
z zadnjim prebivališčem na naslovu Svino 19/12, Koba-
rid, ki je umrl dne 27. 11. 1960.

V njegovo zapuščino sodijo tudi:
a) skupni delež pri nepremičninah 2054, 2055, 

2056, 2058, 2470, 2906/2, 2057, 2086, 2165/3, 2381/2, 
2901/6, 2907/1, 2907/3, 2907/4, 2907/5, 2911/1, 2913, 
2914/1, 2915/1, vse k.o. 2222 Svino (premoženje v zve-
zi z Agrarno skupnostjo Svino) ter

b) solastniški delež do 2/88 pri nepremičnini, parc. 
št. 1954/2, k.o. 2222 Svino (mlekarnica na Svinem).

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima podatkov o vseh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 1. 9. 2020

D 123/2020 Os-2823/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Danijeli Kralj, rojeni 28. 3. 1945, s stalnim prebi-
vališčem na naslovu Podbrdo 33, Podbrdo, ki je umrla 
4. 3. 2020.

Glede na to, da so se dedinje prvega dednega reda 
dedovanju odpovedale, dediči drugega ali tretjega de-
dnega reda pa niso znani, sodišče s tem oklicem poziva 
vse morebitne dediče zapustnice, da se v roku enega 
leta od njegove objave zglasijo in uveljavljajo svojo pra-
vico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
bo zglasil noben dedič, bo sodišče v zadevi odločilo na 
podlagi podatkov spisa.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 9. 2020

D 47/2018-48 Os-2777/20

Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 
po pokojnem Janezu Novak, roj. 24. 12. 1957, umrl 
26. 2. 2018, Korita 22, Dobrnič, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

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

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 31. 8. 2020

Oklici pogrešanih

N 52/2020 Os-2901/20
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zade-

vi predlagatelja Mateja Perčič, EMŠO: 2501985500335, 
Tublje pri Komnu 5, 6221 Dutovlje, ki ga zastopa odve-
tnik Nejc Ukmar iz Sežane in nasprotne udeležence: 
1. Alojzija (Marica) Perčič, rojena 20. 6. 1926, nazadnje 
stanujoča Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, sedaj 
neznanega bivališča, 2. Marjo (Marij) Perčič, rojen 2. 12. 
1921, nazadnje stanujoč Tublje pri Komnu 15, 6221 Du-
tovlje, sedaj neznanega bivališča, 3. Marija Perčič, roje-
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na 29. 8. 1924, nazadnje stanujoča Tublje pri Komnu 15, 
6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 4. Emilija 
(Milka) Perčič, rojena 14. 2. 1930, nazadnje stanujoča 
Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega 
bivališča in 5. Zmagoslav Viktor (Slavko) Perčič, rojen 
28. 8. 1923, nazadnje stanujoč Tublje pri Komnu 15, 
6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, zaradi raz-
glasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega na podlagi 
drugega odstavka 126. člena Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1), nasprotnim udeležencem: 1. Alojzija 
(Marica) Perčič, rojena 20. 6. 1926, nazadnje stanujoča 
Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega 
bivališča, 2. Marjo (Marij) Perčič, rojen 2. 12. 1921, na-
zadnje stanujoč Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, se-
daj neznanega bivališča, 3. Marija Perčič, rojena 29. 8. 
1924, nazadnje stanujoča Tublje pri Komnu 15, 6221 
Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, 4. Emilija (Milka) 
Perčič, rojena 14. 2. 1930, nazadnje stanujoča Tublje pri 
Komnu 15, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča in 
5. Zmagoslav Viktor (Slavko) Perčič, rojen 28. 8. 1923, 
nazadnje stanujoč Tublje pri Komnu 15, 6221 Dutovlje, 
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 15. 9. 2020 
postavilo skrbnika za poseben primer, in sicer odvetnika 
Miha Matijevića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana, ki 
bo nasprotne udeležence v tem postopku zastopal vse 
do takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njihov poobla-
ščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 9. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 477/2020 Os-3080/20
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena 

Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11, 75/12, 63/13, 17/15, 23/17, 22/18, 16/19 – ZNP-1, 
36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 80/20 – 
ZIUOOPE, 104/20), predsednik Okrožnega sodišča 
v Novi Gorici objavljam

poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristoj-

nim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča 
v Novi Gorici, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, 
ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter 
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnju-
jejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je po-
trebno poslati na naslov Okrožno sodišče v Novi Gorici, 
Urad predsednika, Kidričeva 14, Nova Gorica, v roku 
30 dni od objave tega poziva

Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Drugo preklicujejo

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE011419/05868/005, za vozilo 
Mercedes Benz Actros, reg. št. LJ 005 HB, veljavnost do 
10. 6. 2025. gnn‑342183

DKMK d.o.o., Pregarje 67, Obrov, izvod licence, 
št. GEO01477/07851/003, za tovorno vozilo Mercedes 
Benz, reg. št. KP AF-319, veljaven do 26. 5. 2025. 
gny‑342197

ENRICO TRANSPORTd.o.o., Šmarska cesta 7C, Ko-
per - Capodistria, izvod licence, št. GE009490/05179/001, 
za vozilo Scania R 500 LA4*MNA, reg. št. KPUJ-386, ve-
ljavnost do 15. 2. 2023. gnk‑342186

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
izvod licence, št. 014500/049, za tovorno vozilo, reg. 
št. CEKI010, veljavnost do 5. 1. 2022. gnb‑342195

Globus logistik d.o.o., Šmarska 
cesta 7A, Koper - Capodistria, potrdilo za voznika, 
št. 013971/SŠD27-3-35/2019, izdano na ime Ivica Pe-
šić, veljavnost od 3. 1. 2019 do 27. 12. 2019, izdala Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx‑342198

Globus logistik d.o.o., Šmarska 
cesta 7A, Koper - Capodistria, potrdilo za voznika, 
št. 013971/RB27-2-723/2020, izdano na ime Nedim Her-
cegovac, veljavnost od 18. 5. 2019 do 10. 3. 2020, izda-
la Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw‑342199

K.RED.P. d.o.o., Šmarska cesta 7C, Koper - Capo-
distria, izvod licence, št. G008807/07762/007, za vozilo 
MB E 350, reg. št. KP EM 740, veljavnost do 17. 5. 2022. 
gnm‑342184

K.RED.P. d.o.o., Šmarska cesta 7C, Koper - Capo-
distria, izvod licence, št. G008807/07762/004, za vozilo 
MB Viano, reg. št. KP EM 754, veljavnost do 17. 5. 2022. 
gnl‑342185

Preklici

KOBLAR DAMIJAN S.P., Suha 36, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002169002, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Koblar Damijan. 
gnh‑342189

KS Logistik d.o.o., Ljub ljanska cesta 35, Šentjur, 
izvod licence, št. GE010104/05385/046, za vozilo reg. 
št. CE GM-170. gnd‑342193

LESTRANS d.o.o., Cesta Notranjske-
ga odreda 45A, Stari trg pri Ložu, izvod licence, 
št. GE011424/00325/003, za tovorno vozilo Volvo, reg. 
št. LJCB-416, veljavnost do 12. 6. 2025. gnc‑342194

Markelc Jože, Zavinek 16, Škocjan, službeno izka-
znico – varnostnik, št. 10062, izdajatelj Ministrstvo za 
notranje zadeve, leto izdaje 2008. gnj‑342187

Miran Brumec s.p., Spodnja Nova vas 43, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o strokovni usposobljenosti za 
opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 804399, izdano 
na ime Miran Brumec, izdajatelj Ministrstvo za infrastruk-
turo, leto izdaje 2015. gne‑342192

Oman Uroš, Brezje pri Tržiču 10, Tržič, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005480002, izdajatelj 
Cetis d.d. gnz‑342196

TITRANS d.o.o., Golavabuka 16B, Šmartno pri 
Slov.Gradcu, izvod licence, št. 014339/003, za tovorno 
vozilo, reg. št. SG DT-591, veljavnost do 29. 6. 2021. 
gng‑342190

TITRANS d.o.o., Golavabuka 16B, Šmartno pri 
Slov.Gradcu, izvod licence, št. 014339/001, za tovorno 
vozilo, reg. št. SG HT-737, veljavnost do 29. 6. 2021. 
gnf‑342191

Topčagić Jakob, C. Španskih borcev 55c, 
Ljub ljana-Polje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500056982000, izdal Cetis Celje d.d. gni‑342188

Žugič Marjan, Obirska 21, Ljub ljana, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500024227002, izdal Cetis 
Celje d.d. gno‑342182
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