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Javni razpisi
Ob-3224/20
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Fundacija za šport),
Dunajska 51, SI-1000 Ljubljana, objavlja
spremembo
Javnega razpisa 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
V Javnem razpisu 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 (Uradni list
RS, št. 145/20 z dne 16. 10. 2020; v nadaljevanju: javni
razpis) se besedilo drugega odstavka 4. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne
aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000
Ljubljana, najkasneje do 7. 12. 2020. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.«
Besedilo prvega odstavka 7. točke javnega razpisa
se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»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 športu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje
vlog bo predvidoma potekalo dne 10. 12. 2020. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Fundacija za šport
Ob-3225/20
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Fundacija za šport),
Dunajska 51, SI-1000 Ljubljana, objavlja
spremembo
Javnega razpisa Fundacije za šport
za sofinanciranje gradnje športnih objektov
in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022
in 2023
V Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v na-

ravi v letih 2021, 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 145/20
z dne 16. 10. 2020; v nadaljevanju: javni razpis) se
besedilo drugega odstavka 4. točke nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne
aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51,
1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 12. 2020. Šteje se, da
je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih
fundacije.«
Besedilo prvega odstavka 7. točke javnega razpisa
se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»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 športu. Odpiranje vlog ni javno. Komisijsko odpiranje
vlog bo predvidoma potekalo dne 10. 12. 2020. O prejetih vlogah komisija izdela zapisnik.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Fundacija za šport
Št. 3301-001/2019

Ob-3233/20
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup
kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019
(Ob-3420/19), št. 35 z dne 27. 3. 2020 (Ob-1817/20)
in št. 101 z dne 17. 7. 2020 (Ob-2433/20), ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se
črta rok, in sicer:
– do 16. 11. 2020.
Doda se nov rok, in sicer:
– do 14. 12. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-3206/20
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1,
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30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan
Občine Krško, dne 30. 10. 2020, posreduje v objavo
najave javnih razpisov o:
– sofinanciranju programov s področja tehnične
kulture v letu 2021 v občini Krško,
– sofinanciranju programov za otroke in mladino v letu 2021 v občini Krško,
– sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja premične in nepremične kulturne dediščine
v letu 2021 v občini Krško,
– sofinanciranju programov in projektov s področja kulture v letu 2021 v občini Krško,
– sofinanciranju kulturnih programov protokolarnega značaja v letu 2021 v občini Krško,
– sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2021 v občini
Krško.
Občina Krško
Št. 35280-61/2020-3

Ob-3223/20

Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju 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) in 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list

RS, št. 43/10 in 62/16) je na spletni strani Mestne občine Ljubljana (https://www.Ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/) objavljen Javni razpis za oddajo
ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.
Mestna občina Ljubljana
Št. 3310-66/2020

Ob-3234/20

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 9. člena Odloka o izvajanju ukrepa Izjemna začasna
podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19
še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 157/20; v nadaljnjem besedilu: Odlok) in odločitve
Evropske komisije št. C(2019) 2880 C(2020) 7193 final
z dne 15. 10. 2020 o združljivosti sheme državne pomoči
»Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza
zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz PRP
2014–2020« z notranjim trgom v skladu s točko (b) tretjega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske
unije (SA.58887 (2020/N)), objavlja
javni razpis za ukrep 21
Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP,
ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim
in srednjim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: MSP) zaradi izpada prihodka, ki je
posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije
COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav.
Če gre za upravičenca iz 3. točke prvega odstavka 5. člena Odloka, ki izpolnjuje
pogoje iz tretjega odstavka 6. člena Odloka, se podpora dodeli kot državna
pomoč v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020,
str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Četrta sprememba začasnega
okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in
sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih
kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 eurov.
Razdelitev sredstev po sklopih glede na vrsto upravičenca:
– 2.000.000 eurov za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci
dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije, (sklop A), in
– 1.500.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Razpisana sredstva:

Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 2.625.000 eurov iz proračunske postavke 200710 Program razvoja
podeželja 14–20 – EU – COVID-19 in
– 875.000 eurov iz proračunske postavke 200711 Program razvoja
podeželja 14–20 – slovenska udeležba – COVID-19.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 odstotkov.

Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Vloga na javni razpis:

Obrazec vloge na javni razpis je v skladu z 10. členom Odloka določen v Prilogi, ki
je sestavni del tega javnega razpisa.

Začetek vnosa vlog
in zaključek javnega razpisa:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno
24. novembra 2020, do 23.59.
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Cilj ukrepa je olajšanje likvidnostnih težav kmetijskih gospodarstev ter MSP, ki so
nastale zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov
javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
Informacije o javnem razpisu: tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (priloga razpisne dokumentacije).
Cilj ukrepa:

2. Namen podpore in cilj ukrepa: namen podpore in
cilj ukrepa sta določena v 4. členu Odloka.
3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen
v 5. členu Odloka.
4. Pogoji za pridobitev podpore: pogoji za pridobitev
podpore so določeni v 6. in 13. členu Odloka, pri čemer
je proizvod opredeljen v 2. točki 2. člena Odloka.
5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so
določena v 7. členu Odloka in podrobneje opredeljena
v tem poglavju.
2. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka se
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 20 odstotkov
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe
razpisanih sredstev.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, (sklop A javnega razpisa):
1.

2.

3.

4.

Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno število točk
Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019, ki je
razvidna iz prejetih e-računov proračunskih uporabnikov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
(v nadaljnjem besedilu: UJP), znaša:
– več kot 14.000 eurov
– od 11.001 do vključno 14.000 eurov
– od 9.001 do vključno 11.000 eurov
– od 7.100 do vključno 9.000 eurov.
Izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno število točk
Delež izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom, ki je razviden iz prejetih e-računov
proračunskih uporabnikov pri UJP, za obdobje od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020, glede na enako obdobje
v letu 2019, znaša:
– več kot 80 %
– od 60,1 % do vključno 80 %
– od 45 % do vključno 60 %.
Koeficient razvitosti občin – maksimalno število točk
Koeficienti razvitosti občin so določeni v prilogi razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina,
v kateri je naslov oziroma sedež upravičenca:
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
SKUPAJ
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5.2. Merila za ocenjevanje vlog, če je upravičenec
samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja
proizvodov, (sklop B javnega razpisa):
1.

Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno število točk
Višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019, ki je
razvidna iz prejetih e-računov proračunskih uporabnikov pri UJP, znaša:
– več kot 110.000 eurov
– od 95.001 do vključno 110.000 eurov
– od 70.001 do vključno 95.000 eurov
– od 45.100 do vključno 70.000 eurov.
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Izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno število točk
Delež izpada prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom, ki je razviden iz prejetih e-računov
proračunskih uporabnikov pri UJP, v obdobju od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020, glede na enako obdobje
v letu 2019, znaša:
– več kot 80 %
– od 60,1 % do vključno 80 %
– od 45 % do vključno 60 %.
Koeficient razvitosti občin – maksimalno število točk
Koeficienti razvitosti občin so določeni v prilogi razpisne dokumentacije, pri čemer se upošteva občina,
v kateri je sedež upravičenca:
– koeficient razvitosti občin je do vključno 0,8
– koeficient razvitosti občin je več kot 0,8 do vključno 1,3
– koeficient razvitosti občin je več kot 1,3.
SKUPAJ

6. Finančne določbe: finančne določbe so določene
v 8. členu Odloka.
7. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis ter postopek za
dodelitev in izplačilo sredstev sta določena v 9. do
15. členu Odloka.
2. Vloga na javni razpis se vloži na obrazcu, ki je
določen v Prilogi tega javnega razpisa.
3. Na ovojnici vloge na javni razpis morata biti razvidna datum vložitve vloge na javni razpis, ki ga označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter
oznaka javnega razpisa »Javni razpis za ukrep M21«.
4. V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka
je javni razpis strukturiran v dva sklopa glede na vrsto
upravičenca, in sicer:
– sklop A: nosilci kmetijskih gospodarstev ali nosilci
dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije,
– sklop B: samostojni podjetniki posamezniki in
pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov.
5. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako
število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena Odloka vloge na javni razpis odobrijo na
podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– višina prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom: 50 odstotkov,
– izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom: 20 odstotkov,
– koeficient razvitosti občin: 30 odstotkov.
6. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
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kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/760
z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot,
za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot
(UL L št. 182 z dne 12. 6. 2020, str. 1) se vloga na javni
razpis in zahtevek za izplačilo zavrneta, če se ugotovi,
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa
niso v skladu s ciljem ukrepa.
8. Objava podatkov o prejemnikih sredstev in varstvo osebnih podatkov
1. Objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 16. členu Odloka.
2. V skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU)
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba
o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1),
so informacije za posameznike, katerih osebne podatke
bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani
ARSKTRP.
9. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti:
izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 17. členu Odloka.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga: Obrazec za vložitev vloge na javni razpis
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Priloga: Obrazec za vložitev vloge na javni razpis
V skladu s četrtim odstavkom 6. člena Odloka lahko upravičenec vloži vlogo na sklop A (izpolni
poglavje A) te priloge) ali sklop B (izpolni poglavje B) te priloge) javnega razpisa.
A) Upravičenec, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, ki ni nosilec kmetije, (sklop A javnega razpisa)
I. Splošni podatki o upravičencu
1.1.1

Ime in priimek oziroma naziv nosilca kmetijskega gospodarstva ali ime in priimek nosilca
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije:

1.1.2

KMG MID:

1.1.3

Davčna številka:

1.1.4

Naslov (ulica ali naselje):

1.1.5

Pošta in poštna št.:

1.1.6

Občina, v kateri je naslov oziroma sedež upravičenca:

1.1.7

Kontaktna oseba:
Telefon.
E-pošta:

2343
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II. Izjava upravičenca glede izpolnjevanje pogojev za dodelitev podpore
Spodaj podpisani izjavljam, da:
– sem seznanjen s pogoji in obveznostmi iz Odloka o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora
kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS št. 157/20) in tega javnega razpisa;
– imam poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
– nisem v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz sodnega registra (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik);
– nisem v osebnem stečaju (fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik);
– za isti namen še nisem prejel sredstev iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije
oziroma drugih javnih sredstev;
– dovoljujem uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– imam odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter, da za svojo
izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.

V ________________, dne__________

Podpis odgovorne osebe oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje:
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B) Vloga upravičenca, ki je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki je registrirana
za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (MSP), (sklop B javnega razpisa)
I. Splošni podatki o upravičencu
1.1.1

Naziv:

1.1.2

Davčna številka:

1.1.3

Naslov, sedež (ulica ali naselje):

1.1.4

Pošta in poštna št.:

1.1.5

Občina, v kateri je naslov oziroma sedež upravičenca:

1.1.6

Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

II. Izjava upravičenca glede izpolnjevanje pogojev za dodelitev podpore
Izjavljamo, da:
– smo seznanjeni s pogoji in obveznostmi iz Odloka o izvajanju ukrepa izjemna začasna podpora
kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS št. 157/20) in tega javnega razpisa;
– izpolnjujemo merila za MSP iz Priloge I k Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene
veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3);
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– imamo poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
– smo na ozemlju Republike Slovenije registrirani za dejavnost iz drugega odstavka 5. člena Odloka;
– nismo v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali
izbrisa iz sodnega registra (pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik);
– za isti namen še nismo prejeli sredstev iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije
oziroma drugih javnih sredstev;
– dovoljujemo uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– imamo odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– so vsi podatki, ki smo jih navedli v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svojo izjavo
prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost.

V ________________, dne__________
žig

Podpis odgovorne osebe oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje:

III. Izjava upravičenca, ki je v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 javnim zavodom poleg
kmetijskih proizvodov prodajal tudi nekmetijske proizvode ali je prodajal samo nekmetijske
proizvode
Izjavljamo, da:
– smo v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 javnim zavodom poleg kmetijskih proizvodov prodajali
tudi nekmetijske proizvode ali smo prodajali samo nekmetijske proizvode iz druge alineje 2. točke 2.
člena Odloka;
– smo seznanjeni, da se podpora dodeli kot državna pomoč v skladu s Sporočilom Komisije Začasni
okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne
20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Četrta sprememba začasnega okvira
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k
Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (UL C št. 340 I z dne 13. 10. 2020, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Začasni okvir);
– se podpora ne prenese delno ali v celoti na primarne proizvajalce;
– bomo po vložitvi vloge na javni razpis z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovili
spoštovanje zgornjih mej pomoči v skladu z Začasnim okvirom (če je upravičenec dejaven v več
sektorjih, za katere veljajo različni najvišji zneski v skladu s točko 22(a) in točko 23(a) Začasnega
okvira);
– na dan 31. decembra 2019 nismo bili podjetje v težavah;
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– smo seznanjeni, da bo ARSKTRP pred izplačilom sredstev preverila višino že dodeljene pomoči v
evidenci državne pomoči, ki jo vodi ministrstvo za finance;
– smo seznanjeni, da bo ARSKTRP pred odobritvijo sredstev preverila, da skupni znesek državne
pomoči v skladu z oddelkom 3.1. Začasnega okvira ne presega 800.000 eurov bruto na upravičenca.

V ________________, dne__________
žig

Podpis odgovorne osebe oziroma
pooblaščene osebe za zastopanje
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev
na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje
strokovnih vsebin prireditev na podeželju
in Posavskega štehvanja v Ljubljani za leto 2021
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov
in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in
društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,
– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na
podeželju in
– izvedbe Posavskega štehvanja.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za
razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije,
prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev),
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva,
pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani),
– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega,
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in
na prireditvah drugih društev,
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so:
razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače
obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije
ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke
javnega razpisa,
– udeležba na promocijskih prireditvah v organizaciji Mestne občine Ljubljana, Oddelka za varstvo okolja,
Odseka za razvoj podeželja.
I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Vsako lokalno društvo s sedežem v Mestni občini
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) lahko kandidira
le z eno prireditvijo.
MOL bo sofinanciral stroške organizacije in izvedbe
strokovnega dela 3 tradicionalnih prireditev, ki bodo dosegle najvišje število točk in predstavljajo podeželje ter
pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene širši
javnosti in se izvajajo na območju MOL.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin prireditve, povezanih z naslednjimi vsebinami:
– Aktivnosti organizatorja prireditev:
– razstave in priprava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …),
– strokovni komentarji in ocenjevanja, delavnice, predavanja, posveti,
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organizacij – nastopi in predstavitve drugih društev.
I.3. Izvedba Posavskega štehvanja
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe
strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve,
ki predstavlja tradicijo Posavskega štehvanja na območ
ju Savelj in Kleč v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši

javnosti, seznanjanju prebivalstva z dolgoletno etnološko dediščino območja Savelj in Kleč ter ohranjanju
tradicije štehvanja.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti
in stroškov za izvedbo strokovnih vsebin Posavskega
štehvanja, povezanih z naslednjimi vsebinami:
– Aktivnosti organizatorja prireditve:
– strokovni komentarji in ocenjevanja,
– delavnice, predavanja, posveti, razstave, priprava gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami …),
prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja,
– Sodelovanje drugih društev in nevladnih organizacij – nastopi in predstavitve drugih društev.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Za pridobitev sredstev za izvajanje programa
dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na
prireditvah lahko kandidirajo:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen
društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo
razvoj podeželj in je najmanj 50 % vseh njihovih članov
iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
2. Za pridobitev sredstev za izvedbo Posavskega
štehvanja lahko kandidirajo:
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen
društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;
– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, registrirane v MOL, ki pospešujejo
razvoj podeželja in je najmanj 50 % vseh njihovih članov
iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.
Vlagatelji pod 1. in 2. točko morajo za pridobitev
sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen.
Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter potrjen program
dela društva za leto 2021, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje
programa. Program mora spremljati dopis oziroma zapisnik, iz katerega je razvidno, kdo in kdaj je program
potrdil (npr.: zapisnik Občnega zbora društva ali zapisnik
sestanka Upravnega odbora društva, datum, prisotni,
podpis in žig ipd.).
MOL sofinancira programe dela lokalnega društva,
izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in izvedbo Posavskega štehvanja v Ljubljani v obdobju od 1. 1. 2021
do 31. 10. 2021.
III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa
dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva,
4. udeležba na promocijskih prireditvah v organizaciji Mestne občine Ljubljana, Oddelka za varstvo okolja,
Odseka za razvoj podeželja.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih
vsebin na prireditvah
1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2020,
3. strokovne vsebine prireditve.
Merila za ocenjevanje Posavskega štehvanja
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve in reference.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril
za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila
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vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 32.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev
24.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju 6.000,00 EUR,
– sofinanciranje
Posavskega
štehvanja
2.000,00 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa
strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50 % celotne vrednosti sredstev, potrebnih za izvedbo programa. MOL si pridržuje pravico do spremembe
okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: sredstva, dodeljena za leto 2021, morajo biti porabljena v letu 2021.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je 30. 11. 2020 (datum poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti,
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub
ljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja
na sprednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – program dela
društva«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Posavsko štehvanje«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno napisan
naziv in naslov pošiljatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se
šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga,
– potrjen program dela društva za leto 2021, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in
finančno ovrednotenje programa (program mora spremljati dopis oziroma zapisnik, iz katerega je razvidno,
kdo in kdaj je program potrdil),
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen
v tej točki besedila razpisa.
VII. Datum odpiranja vlog in obveščanje o izidu
razpisa
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela
lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju
in Posavskega štehvanja v Ljubljani za leto 2021, bo
opravila strokovna komisija v ponedeljek, 7. 12. 2020.
V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 3 dni dopolnijo.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Odločanje v postopku razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila Mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen ali iz programa dela društva
za leto 2021 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja
in finančno ovrednotenje programa, pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev ne bodo dopolnjene z vsemi
dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen
ali kljub pozivu za dopolnitev iz programa dela društva
za leto 2021 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja
in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev, določenih v II. točki besedila tega razpisa, in
razpisne dokumentacije za posamezni namen,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen
obsega:
– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.
Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija
je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega
razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.Ljub
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem
roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 9.
in 12. uro, na Mestni občini Ljubljana, Oddelku za varstvo
okolja, Odseku za razvoj podeželja, Zarnikova 3, Ljub
ljana, pri Maruški Markovčič.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sredo, 11. 11. 2020, ob 9. uri, v sejni sobi, številka 505 (V.
nadstropje), na Zarnikovi ulici 3 v Ljubljani.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak uradni dan od 9. do 12. ure, pri Maruški Markovčič, na
tel. 01/306-43-09 ali preko elektronske pošte na naslovu: maruska.markovcic@Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-99/2020

Ob-3226/20

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12
in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika
o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13,
59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), Zakona
o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS,
št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10
in 82/13), 6. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 79/19) in sklepa Sveta Podravske regije o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije
za izvedbo javnega razpisa, ki je bil sprejet na 52. dopisni
seji dne 4. 11. 2020, objavlja Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni
regiji Podravje za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega
razpisa: Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan dr. Ivan Žagar.
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2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Slovenska Bistrica
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da
regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splošnih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik
Sveta regije, razen če Svet regije ne določi drugače.
Svet Podravske regije sestavlja 41 županov Podravske regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine
Slovenska Bistrica.
Svet regije je na 52. dopisni seji dne 4. 11. 2020
sprejel sklep o začetku postopka za izvedbo javnega
razpisa ter sklep s katerim je pooblastil Občino Slovenska Bistrica za izvedbo postopka.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne razvojne agencije v Podravski razvojni regiji za opravljanje
splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V Podravski regiji se opravljajo v javnem interesu
naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov
v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri
izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta
regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2
izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZRSS-2
Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta
regije.
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca
za financiranje razvojnih nalog v Podravski regiji, ki je
lahko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana
na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz
18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in
državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog
RRA izvajata Svet regije in Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo). RRA
se vpiše v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Kadar
več pravnih oseb na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji, izda ministrstvo
enotno odločbo o vpisu vseh teh oseb v evidenco RRA.
Naziv RRA uporablja nosilna institucija, odločbe o vpisu
v evidenco pa izda ministrstvo za posamezen del vsem
sodelujočim institucijam. Obseg splošnih razvojnih nalog v regiji, ki jih lahko skupaj z RRA opravljajo druge
razvojne institucije v regiji in sredstva za sofinanciranje
teh nalog iz državnega proračuna ne smejo presegati
50 odstotkov (četrti odstavek 6. člena Pravilnika o RRA).
Podrobnejša navodila – način vodenja evidence
RRA, minimalne pogoje za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za
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financiranje splošnih razvojnih nalog v regiji ter splošne
pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani
ministrstva se določi z letno pogodbo.
Če opravlja splošne razvojne naloge v regiji več
razvojnih institucij, vsebuje pogodba iz prvega odstavka 6. člena Pravilnika o RRA, kot prilogo tudi partnersko pogodbo o opravljanju splošnih razvojnih nalog
z naslednjimi podatki:
– firme ali imena vključenih razvojnih institucij,
– opis obveznosti in dolžnosti posameznih razvojnih institucij ter razmejitve pri opravljanju splošnih razvojnih nalog,
– razmejitev obsega, virov in dinamike financiranja
po vključenih razvojnih institucijah in način poročanja
svetu in ministrstvu o opravljanem delu.
Pravne osebe, ki skupno opravljajo posamezne
splošne razvojne naloge iz 18. člena ZSRR-2, so sopodpisnice pogodbe iz prvega odstavka 21. člena ZSRR-2.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik
o RRA)
Prijavitelj in partnerji morajo izpolnjevati naslednje
zakonske pogoje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega
deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna oseba v večinski javni lasti)
Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec + Priloga 1
Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis
iz sodnega/poslovnega registra
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje
splošnih razvojnih nalog v regiji kar pomeni, da:
– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno
100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog
najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni
za polni delovni čas in v regijah z več kot 100 000 prebivalci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas, (Podravska regija ima 322.058 prebivalcev/podatek 2018),
torej mora RRA, za opravljanje splošnih razvojnih nalog
zagotavljati pet zaposlenih za polni delovni čas)
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
Dokazilo: Obrazec 5.2 Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije
Dokazilo: Priloga 2 Dokazilo o ustanovitvi regijske
razvojne mreže Podravske regije
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih
nalog v Podravski regiji za obdobje 2021–2027
Dokazilo: Priloga 3 Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Podravski regiji za obdobje 2021–2027
5. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje
z območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano
območno razvojno partnerstvo
Dokazilo: Priloga 4 sklenjena Pogodba o sodelovanju pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji za
programsko obdobje 2021–2027
6. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje
splošnih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
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vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj
7. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj
8. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.4 Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji.
Kadar več pravnih oseb v večinski javni lasti na
podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne
naloge v regiji, lahko skupaj izpolnijo pogoje, predpisane iz druge in tretje alinee tretjega odstavka 20. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2) ter se na razpis prijavijo s sku pno vlogo.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj in partnerji morajo izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
9. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.5 Izjava o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih dajatvah ali
Priloga 5 Potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah – ne sme
biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge
10. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne
dokumentacije
Dokazilo: Obrazec 5.6 Izjava o strinjanju z razpisno
dokumentacijo
11. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo: Obrazec 5.7 Vzorec pogodbe med RRA
in Svetom regije
(Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar,
na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se
z njo strinja.)
Skupaj z RRA lahko opravlja splošne razvojne
naloge v regiji pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
3.a člena Pravilnika o RRA. Za pravno osebo, ki skupaj z RRA opravlja splošne razvojne naloge v regiji, se
smiselno uporabljajo določbe šestega in sedmega odstavka 20. člena zakona ZSRR-2.
Vsak prijavitelj se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelj, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj skupaj
s partnerji, seznanil z vsebino javnega razpisa in da se
z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list
RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odi. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
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dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih
podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov (GDPR).
7. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh
obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel
največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih
v nadaljevanju.
Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je
opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne
dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
100 %
80 %–99 %
51 %–79 %

Število točk
10
5
2

Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Priloga 1
Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi iz katere je
razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Leta opravljanja splošnih razvojnih nalog:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni
opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leto opravljanja splošnih
razvojnih nalog
nad 10 let
od 5 do 10 let
do 5 let

Število točk
10
5
3

Dokazilo: Obrazec 5.8 Izjava prijavitelja o obdobju
delovanja
3) Reference pri pripravi in izvajanju regijskih projektov:
»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki
temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene
razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski
razlikuje po celovitem reševanju določene problematike
v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu
na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt,
ki ga je prijavitelj kot nosilec ali partner skupaj s prijaviteljem na območju razvojne regije izvajal/a v obdobju
zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Št. regijskih projektov
6 ali več
3–5
1–2
jekti

Območje razvojne regije
10
6
3

Dokazilo: Obrazec 5.9 Reference: regionalni pro-

4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega
programa glede na število v celoti pripravljenih1 regionalnih razvojnih programov oziroma v primeru oblikovanega območnega razvojnega partnerstva v regiji, reference
pri pripravi območnega razvojnega programa:
RRP 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker
ni končan.
1
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Območje razvojne regije
10
6
3

Dokazilo: Obrazec 5.10 Reference: priprava regionalnega razvojnega programa
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže,
je 40 točk. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj,
ki je prejel višje število točk pri merilu 3) Reference pri
pripravi regijskih projektov.
8. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni
razpis
Vlogo na javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, do: 13. 11.
2020 ali osebno dostaviti na naveden naslov, do: 13. 11.
2020 do 12. ure, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za
izbor RRA za obdobje 2021–2027«.
Na ovojnici mora biti naveden naziv in poštni naslov
prijavitelja.
Vloga mora biti predložena v enem pisnem (tiskanem) izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD,
DVD, USB ključ ...). Elektronska različica vloge mora biti
enaka vlogi v tiskani obliki.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani
pooblaščene osebe prijavitelja in partnerjev podpisane
in ožigosane razpisne obrazce in zahtevane priloge za
prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Priloga 1 Akt
o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz
sodnega/poslovnega registra
– Obrazec 5.2 Izjava o zagotavljanju strokovnega
kadra
– Priloga 2 Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne
mreže Podravske regije
– Priloga 3 Strategija izvajanja splošnih razvojnih
nalog v Podravske regiji za obdobje 2021–2027
– Priloga 4 Sklenjena Pogodba o sodelovanju pri
izvajanju splošnih razvojnih nalog na območju regije
Podravje med RRA in ORP v regiji
– Obrazec 5.3 Izjava o razpolaganju z ustreznimi
prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih
nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni razvoj
– Obrazec 5.4 Izjava o zagotavljanju vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih
razvojnih nalog v regiji
– Obrazec 5.5 Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah
– Obrazec 5.6 Izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo
– Obrazec 5.7 Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije – parafiran
– Obrazec 5.8 Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.9 Reference – regionalni projekti
– Obrazec 5.10 Reference – priprava regionalnega
razvojnega programa in območnega razvojnega programa
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektron-
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ski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana
oblika.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo
vloge na javni razpis.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja
javnega razpisa.
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis
s strani strokovne komisije ne bo javno. Strokovna komisija bo odpirala in točkovala vloge prijaviteljev po
vrstnem redu prispetja.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine
do roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene,
bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor
iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre,
zavrže in vrne pošiljatelju.
Po pregledu prijav bo strokovna komisija predlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 8. točko
tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 8 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi
in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso
ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge
niso dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev se k dopolnitvi ne poziva ponovno.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrsti le v postopek
točkovanja, pač pa bodo zavržene.
10. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije za izvedbo
javnega poziva odloči o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni
v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v petnajstih dneh od prejema sklepa Sveta
regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
V skladu z drugim odstavkom 20. člena ZSRR-2
daje k izbiri RRA predhodno soglasje ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, kadar RRA na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz prvega odstavka 25. člena ZSRR-2 izvaja instrumente programa spodbujanja konkurenčnosti po šestem odstavku
25. člena ZSRR-2 ali po Zakonu o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.
Medsebojna razmerja med svetom regije, regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek
pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo,
pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA
za programsko obdobje 2021–2027. Kadar več pravnih
oseb na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne
razvojne naloge v regiji, izda ministrstvo enotno odločbo o vpisu vseh teh oseb v evidenco RRA. Zahtevek za
vpis v evidenco predloži RRA ministrstvu. RRA predloži
zahtevek za vpis vseh razvojnih institucij, ki opravljajo
splošne razvojne naloge v regiji. Razvojne institucije
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se vpišejo v evidenco, če izpolnjujejo pogoje, določene
v zakonu in 2. členu Pravilnika o RRA.
Pogoji se preverjajo letno.
11. Financiranje razvojnih nalog v regiji
Naloge RRA iz 18. člena ZSRR-2 se financirajo iz
proračunov občin in državnega proračuna. Podrobnejša
merila iz prejšnjega stavka in normative določi minister
s pravilnikom. Sofinanciranje se določi z letno pogodbo
oziroma letno z dodatki k pogodbi o opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje
2021–2027.
Obseg splošnih razvojnih nalog v regiji, ki jih lahko
skupaj z RRA opravljajo druge razvojne institucije v regiji
in sredstva za sofinanciranje teh nalog iz državnega proračuna ne smejo presegati 50 odstotkov (četrti odstavek
6. člena Pravilnika o RRA).
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija z vsemi obrazci se nahaja na spletni strani Občine Slovenska Bistrica https://www.slovenska-bistrica.si/objava/313506 in na naslovu Kolodvorska
ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu dalje do konca roka
za oddajo vlog. Interesenti lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo brezplačno na občini.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektronskem naslovu janja.smogavec@slov-bistrica.si ali na
tel. 02/843-28-16, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Občina Slovenska Bistrica
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-5/2020

Ob-3210/20

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01
in 59/02) razpisuje
eno mesto kandidatke ali kandidata
za sodnico ali sodnika
na Splošnem sodišču Evropske unije
v Luksemburgu
Kandidacijski pogoji:
Za kandidatko ali kandidata za sodnico ali sodnika
na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
(v nadaljevanju: Splošno sodišče) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto
vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah
zakona, ki ureja sodniško službo, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega
sodišča.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).
V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega sodišča se
sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato ima prednost kandidatka ali kandidat
z znanjem francoskega jezika.
V skladu z Uvodno izjavo (11) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 je pomembno zagotoviti, da bosta na
Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana, z obveznim
pripisom: »Za razpis št. 110-5/2020«.
Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu ter seznam objavljenih del.
Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je treba priložiti v slovenskem in francoskem
ali angleškem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva
(gp.mp@gov.si) v elektronski Word obliki.
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni
strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v francoskem in angleškem jeziku.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3211/20
Svet zavoda Dom starejših občanov Preddvor na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 s spremembami), 56. člena Zakona o so-

cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 57/12),
34. člena Statuta Doma starejših občanov Preddvor in
v skladu s sprejetim sklepom 29. seje sveta Doma z dne
29. 10. 2020 razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2,
4015 Preddvor
1. Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja
Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno
prečiščeno besedilo):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba
v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora
le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorice/direktorja.
2. Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za
obdobje 5 let.
3. Pisne prijave z dokazili:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje
izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi, o nazivu,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– izpis zavarovanj v RS (izpis iz ZPIZ o delovni dobi),
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje oziroma izjavo, po četrtem odstavku 56. člena
Zakona o socialnem varstvu,
– program dela in vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas trajanja mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti,
– druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednja pogoja:
– državljanstvo Republike Slovenije in
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Pisne prijave z dokazili morajo kandidatke/kandidati
poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah,
v roku 15 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših
občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne
odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem
roku, ne bomo upoštevali. Kandidatke/kandidati bodo
o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku po končanem postopku izbire).
Svet Doma starejših občanov Preddvor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

160 / 6. 11. 2020 /

Evidence sindikatov
Št. 101-16/2020-6

Ob-3194/20

Statut Sindikata Minervo, podjetje za miniranje,
eksplotacijo rudnin, vrtanje in opremo d.d., Letališka
cesta 27a, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, na podlagi odločbe številka 101-5/2005-4
z dne 14. 11. 2005, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 140, se z dnem 22. 10.
2020 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0272 I 81/2020

Os-3115/20

Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku
Bojanu Bočkorecu, v izvršilni zadevi upnice Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljub
ljana, zoper dolžnico Judit Trajber, nazadnje Glavarjeva
ulica 45, Ljubljana, zaradi izterjave 2.052,43 EUR s pp,
dne 14. 10. 2020 sklenilo, da se dolžnici Judit Trajber
v izvršilnem postopku opr. št I 81/2020 postavi začasni
zastopnik Igor Vinčec, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava,
ki ima vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, vse dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. Ta sklep o postavitvi začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu
RS in na sodni deski Okrajnega sodišča v Lendavi in
o tem obvesti pristojni organ za socialne zadeve – Center za socialno delo Lendava.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 14. 10. 2020
VL 67969/2020

Os-3154/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Železna cesta 14, Ljubljana, proti dolžniku: Gregor Vasle,
Zabukovica 90, Griže, ki ga zastopa zak. zast. Simon Krčmar – odvetnik, Ulica heroja Staneta 1B, Žalec; Viktor
Verdev, Dobrič 31, Žalec, zaradi izterjave 1.852,04 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Gregorju Vasle, Zabukovica 90, Griže, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Simon
Krčmar, Ulica heroja Staneta 1b, 3310 Žalec.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2020
0294 I 89/2020

Os-3084/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnika Hausbrandt Caffe, trgovina, finančni in komercialni posli, d.o.o., matična št. 5763681000, davčna
št. 47577380, Poslovna cona Risnik 6, Divača, ki ga
zastopa odv. Odvetniška družba Tamara Pavlin, o.p.,
d.o.o., Slovenska cesta 27, Ljubljana, proti dolžniku
Amirju Ogrešević, EMŠO 0710978501084, Cesta Cirila Kosmača 58, Ljubljana - Šmartno, zaradi izterjave
8.071,68 EUR, sklenilo:

Dolžniku Amirju Ogrešević, Cesta Cirila Kosmača 39, Ljubljana - Šmartno, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž
Praček, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 9. 2020
I N 54/2020

Os-3148/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Tanje
Manfreda, Ložice 92A, postopek razdružitve solastnega
premoženja, in sicer: 1. Adriana Stanič, neznanega bivališča, 2. Graziella Stanič, neznanega bivališča, izven
naroka dne 8. oktobra 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se nasprotnima udeleženkama 1. Adriani Stanič in 2. Grazielli Stanič, obe
neznanega bivališča, postavi začasna zastopnica odvetnica Vesna Fašink iz Idrije, ki bo zastopala nasprotni
udeleženki v nepravdni zadevi I N 54/2020, vse dokler
nasprotni udeleženki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 29/2020, D 30/2020, D 31/2020, D 32/2020
Os-2851/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini tečejo zapuščinski postopki po dne 31. 12. 2003 umrlih: Ivanki Černigoj,
roj. Jerkič, hčerki Kristjana in Marije Jerkič, rojene Štor,
nazadnje stanujoča Av. Rio Branco 106, Rio de Janeiro,
Brazilija, neznanega državljanstva (D 31/2020), Borisu Černigoju, sinu Franca in Antonije Černigoj, rojene
Jerkič, nazadnje stanujoč Av. Rio Branco 106, Rio de
Janeiro, Brazilija, neznanega državljanstva (D 29/2020),
Cvetki Černigoj, hčerki Franca in Antonije Černigoj, rojene Jerkič, nazadnje stanujoča Av. Rio Branco 106,
Rio de Janeiro, Brazilija, neznanega državljanstva (D
30/2020) in Stanku Černigoju, sinu Franca in Antonije
Černigoj, rojene Jerkič, nazadnje stanujoč Av. Rio Branco 106, Rio de Janeiro, Brazilija, neznanega državljanstva (D 32/2020).
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev prvega dednega
reda po pokojni Ivanki Černigoj, to je njenih potomcev
in morebitnega vdovca; in ker se ne ve, ali je kaj dedičev prvega in drugega dednega reda po ostalih treh
zapustnikih, to je njihovih potomcev in morebitnih pre-
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živelih zakoncev ter potomcev njihovih staršev Franca
Černigoja in Antonije Černigoj, sodišče poziva vse te in
druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od
objave tega oklica na oglasni deski in na spletni strani
tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 9. 2020
D 199/72

Os-2970/20

Na Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski
postopek po pokojni Marjeti Merela, rojena 10. 7. 1897,
državljanka Republike Slovenije, umrla 1. 7. 1972, nazadnje stanujoča Rafekova 16, Trzin.
Sodišče poziva vse, ki menijo da imajo pravico dedovati po pokojni Marjeti Merela, da se v roku 1 leta po
objavi tega oklica, prijavijo sodišču kot dediči, ker bo po
poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 9. 2020
D 155/2019

Os-2973/20

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku teče zapuščinski
postopek po pokojnem Živku Pavičiću, roj. 17. 3. 1955,
nazadnje stanujočem Krekova ulica 12, Komenda in
umrlem 23. 5. 2019, pod opr. št. D 155/2019.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, pri čemer Republika Slovenija za dolgove zapustnika ne odgovarja.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino, ter o zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v 6 mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 23. 9. 2020
I D 41/2019

Os-2940/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojnem Borutu Loparniku, sinu Vladimirja, roj. 5. 9. 1934, umrlem 15. 11. 2018, nazadnje
stanujočem Porentova ulica 1, Ljubljana.
Pokojni nima dedičev I. dednega reda, niti dedičev
II. dednega reda, saj je oče Vladimir Loparnik umrl leta
1945, mati Zora Pipan, roj. 13. 4. 1909, pa 22. 10. 2002,
torej sta umrla pred njim in nista zapustila drugih potomcev. To pomeni, da so do dedovanja po pokojnem upravičeni dediči III. dednega reda, potomci zapustnikovih
babic in dedov (bratranci in sestrične pokojnega, če so ti
pokojni, pa njihovi potomci). Sodišču ti dediči niso znani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pok. Borutu Loparniku, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek na-
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daljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerim razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2020
I D 971/2019

Os-3146/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče zapuščinski
postopek po pokojni Juliji Klanšek, roj. Ceglar, roj. 26. 4.
1931, umrli 10. 2. 2019, nazadnje stanujoči Postojnska
ulica 23, Ljubljana.
Pokojna nima dedičev I. dednega reda, niti dedičev
II. dednega reda, saj naj bi umrla njen oče Hinko Ceglar
in mama Julka Ceglar pred njo. Starša sta zapustila še
hčerko Henriko Klemenčič, ki je umrla pred zapustnico
in zapustila hčerko Darjo Klemenčič, ki je prav tako umrla pred zapustnico in ni pustila potomcev. To pomeni,
da so do dedovanja po pokojni Juliji Klanšek upravičeni
dediči III. dednega reda, potomci zapustnikovih babic in
dedov (bratranci in sestrične pokojne, če so ti pokojni,
pa njihovi potomci). Sodišču ti dediči niso znani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po pok. Juliji Klanšek, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2020
O 1279/1966

Os-2946/20

V zapuščinskem postopku oziroma v postopku izdaje dodatnega sklepa o dedovanju zaradi naknadno
najdene zapuščine, ki se vodi pri Okrajnem sodišču
v Mariboru, po dne 19. 11. 1966 umrli Mariji Klobasa,
roj. Repa, roj. 25. 11. 1898, drž. Jugoslavije, vdova, nazadnje stan. Radehova 15, Lenart v Slovenskih goricah,
sodišče ne razpolaga s podatki o morebitnih dedičih
zapustničinega sina Alojza Klobase, roj. 3. 1. 1926, ki
bi naj, po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, živel
v Buenos Airesu in bi naj umrl leta 1977 v Argentini. Zap.
sin Alojz Klobasa je bil s sklepom o dedovanju opr. št.
O 1279/66 z dne 19. 3. 1968 razglašen za dediča po
pokojni Mariji Klobasa.
Sodišče za poziva dediče I., II. in III. dednega reda
po pokojnem zapu. sinu Alojzu Klobasi, roj. 3. 1. 1926
oziroma 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
dne 18. 9. 2020
I D 823/2020

Os-2947/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 23. 4. 2020 umrlem
Štampar Franju, roj. 1. 9. 1935, drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Župančičeva ulica 21, Maribor, pride v poštev
kot dedič po zapustniku tudi Stojan Štampar, roj. 1. 12.
1958, v Mariboru, neznanega prebivališča (po podatkih
sodišča naj bi živel nekje v Švici).
Sodišče zato poziva Stojana Štamparja ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2020

tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 1. 10. 2020

D 43/1956

D 77/2020

Os-3054/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnih: Marija D(e)rganc, roj. 29. 10. 1879,
umrla 11. 1. 1956, Muhaber 6, Novo mesto in Neža D(e)
rganc, umrla 8. 3. 1972, Muhaber 6, Novo mesto, objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojni Mariji D(e)
rganc in Neži D(e)rganc, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 10. 2020
D 237/2020

Os-3075/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Miletu Tuciću, rojenem 25. 11. 1929,
umrlem 11. 5. 2020, zadnje stalno bivališče Seidlova
c. 60, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Miletu Tuciću, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto, Resslova 7b,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 10. 2020

Os-2867/20

Pri Okrajnem sodišču v Škofi Loki je bil dne 6. 3.
2020 uveden zapuščinski postopek opr. št. D 77/2020
po pokojnem Ibru Hadžiću, sinu Hasana, rojenem 12. 4.
1932, zidarju, slovenskem državljanu, vdovcu, umrlem
6. 2. 2020, nazadnje stanujočem Partizanska cesta 42,
Škofja Loka.
Zapustnik je bil vdovec, imel je enega sina, ki je
umrl pred njim in ni imel potomcev. Po podatkih spisa so
zapustnikovi starši umrli pred zapustnikom, ko je bil le-ta
še otrok. Zapustnik naj bi imel enega brata, Meheja Hadžića, ki je umrl leta 1993. Drugih podatkov o morebitnih
dedičih drugega in tretjega dednega reda sodišče nima.
Zapustnik je napravil oporoko, zato mora sodišče
pozvati zapustnikove zakonite dediče, da podajo izjavo
o njeni veljavnosti.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Ibru Hadžiću, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se
priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski sodišča.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 9. 9. 2020
D 264/2019

Os-2978/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Šipku, rojenem 6. 6. 1955,
umrlem 28. 11. 2019, nazadnje stanujočem Ragovska
ulica 32, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:
Po pokojnem Branku Šipku se pozivajo neznani
dediči III. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Novo mesto,
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 12 mesecev od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 10. 2020

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Bele Štefanu,
roj. 17. 10. 1957, nazadnje stalno stan. Žahenberc 19,
Rogatec, umrlem dne 22. 9. 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 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
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 sestavljajo 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 2. 9. 2020

D 99/2020

D 65/2020

D 612/2019

Os-3138/20

Os-3057/20

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Mirku Hariju, rojenem dne 30. 1.
1949, nazadnje bivajočem v Dragonji, Dragonja 66 in
umrlem dne 10. 5. 2020.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave

Os-2976/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Vidi Mariji Miklavič, hčeri Alojza Miklaviča, rojeni
13. 3. 1935, s stalnim prebivališčem na naslovu Idrsko 4, Kobarid, ki je umrla 1. 2. 2020.
K dedovanju po zakonu so poklicani dediči tretjega dednega reda, pri čemer sodišče razpolaga samo
s podatki o dedičih po materini strani zapustnice, ni pa
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znano, ali obstojijo oziroma kdo bi bili dediči po očetovi
strani zapustnice.
Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva
vse morebitne dediče zapustnice, 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 17. 9. 2020
D 174/2020

Oklici pogrešanih
Os-3111/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Franca Gimpelj, Cesta Andreja Bitenca 117, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Matija Gimpelj, roj. 29. 4. 1924, stanujoč Mali Podljuben 4,
Novo mesto, tudi T.B.O. Boik 629, Brooklin, Ontario, Kanada, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer, odvetnik
Mirko Bilbija iz Novega mesta, zaradi razglasitve pogrešanega Matija Gimplja za mrtvega, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Matija Gimpelj, roj. 29. 4. 1924, stanujoč
Mali Podljuben 4, Novo mesto, tudi T.B.O. Boik 629,
Brooklin, Ontario, Kanada, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, odvetniku
Mirku Bilbiji iz Novega mesta, v roku 3 mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 10. 2020
N 75/2020-9
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za poseben primer, odvetnici Aniti Klobučar iz Novega
mesta, v roku 30 dni od dneva objave tega oklica.
Po preteku 30 dni bo opravilo sodišče obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 10. 2020

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora

Os-2977/20

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu Trinku, sinu Andreja, z zadnjim znanim
bivališčem na naslovu Trinko 96, Drenchia, Italija, ki je
bil razglašen za mrtvega, kot datum njegove smrti pa
določen 21. 2. 1929.
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 23. 9. 2020

N 76/2020

Št.

Os-3112/20

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Jožefa Malnar, Lastovče 45, Novo
mesto, ki ga zastopa Škerlj, odvetniška pisarna, d.o.o. iz
Novega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Martina
Malnar, Nova Drenčina 55, Petrinja, Republika Hrvaška,
ki ga zastopa skrbnica za poseben primer, odvetnica
Anita Klobučar iz Novega mesta, zaradi dokazovanja
smrti, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Martin Malnar, roj. 2. 11. 1943, nazadnje
stanujoč Nova Drenčina 55, Petrinja, Republika Hrvaška, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici

P 741/2020-V

Os-3231/20

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2020
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 741/2020-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina: parcela št. 1112/2 k.o. 1456 – Novo
mesto, do celote in
– nepremičnina: posamezni del št. 33 v stavbi
št. 305, k. o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, do celote.
2. Tožena stranka: 1. Zhang Xiaofang, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto in 2. Liu Junfeng, Cankarjeva
ulica 13, Novo mesto.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. P 741/2020-V z dne 23. 10.
2020 v zvezi s popravnim sklepom, opr. št. P 741/2020-V
z dne 29. 10. 2020, se glasi:
»Ugodi se predlogu tožeče stranke za odreditev
začasnega zavarovanja premoženja z dne 9. 10. 2020,
popravljenega dne 21. 10. 2020 tako, da se za čas do
30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku:
banki Novi KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prepove vsakršno razpolaganje z denarnimi sredstvi,
ki jih ima prva tožena stranka Zhang Xiaofang, EMŠO
1210979506021, na računu, št. SI56 0435 1026 3460 156,
v višini 5.440,77 EUR, in sicer imetniku ali komu drugemu
po njegovem nalogu ali pooblastilu.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 6. 11. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2020

Stran

2360 /

Št.

160 / 6. 11. 2020

P 741/2020-V

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Os-3232/20

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2020
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko
P 741/2020-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina: parcela št. 1112/2 k. o. 1456 – Novo
mesto, do celote in
– nepremičnina: posamezni del št. 33 v stavbi
št. 305, k. o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, do celote.
2. Tožena stranka: 1. Zhang Xiaofang, Cankarjeva ulica 13, Novo mesto in 2. Liu Junfeng, Cankarjeva
ulica 13, Novo mesto.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. P 741/2020-V z dne 15. 10.
2020 v zvezi s popravnim sklepom, opr. št. P 741/2020-V
z dne 22. 10. 2020 in v zvezi s popravnim sklepom, opr.
št. P 741/2020-V z dne 29. 10. 2020, se v I. točki glasi:
»Za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku se podaljša začasno zavarovanje odvzema
premoženja nezakonitega izvora v višini 363.109,37 EUR,
ki je bilo do 19. 10. 2020 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu, opr. št. I Kpd 15983/2020
z dne 20. 7. 2020, vpisano pod ID pravice/zaznambe:
20770853, tako, da se:
prvi toženi stranki Zhang Xiaofang ali komurkoli drugemu po njegovem pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti nepremičnini:
– ID znak parcela 2457741, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 1112/2, k.o. 1456 Novo mesto, na
kateri se nahaja stanovanjska hiša in katere lastnica je
Zhang Xiaofang,
– ID znak dela stavbe 5570112, ki v naravi predstavlja posamezni del stavbe, stavba 305, del stavbe 33, k.o.
1484 Šmihel pri novem mestu, katere lastnica je Zhang
Xiaofang,
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic
niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu
z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov
in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico
v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove
pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno
odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI,
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti
odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 6. 11. 2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov
za sodnike porotnike
Su 554/2020

Os-3209/20

Na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo s spremembami in dopolnitvami), predsednik
Okrožnega sodišča v Ljubljani objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
v Ljubljani, da predlagajo kandidate za 300 sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
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, dokazila (ne starejša od 6 mesecev)
in izjavo s podatki kandidata za sodnika porotnika je
treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
Urad predsednika, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku
45 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 661/2020-2

Os-3212/20

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) predsednica Okrožnega sodišča v Kopru objavljam
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
v Kopru, da predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru.
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 in aktivno obvlada slovenski jezik.
Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost, je treba predlagati potrebno število kandidatov,
ki aktivno obvladajo italijanski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba
poslati na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednice, Koper, Ferrarska 9, v roku 30 dni od objave
tega poziva.
Okrožno sodišče v Kopru
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Radujko Anđa, Pot v Podgorje 29c, Ljub
ljana-Dobrunje, indeks, št. 20140176, izdala Pravna fakulteta Ljubljana leto izdaje 2014. gnf-342241

Drugo preklicujejo
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, potrdilo za voznika, št. 013973SŠD16-2-7841-2017, izdano na ime Đaković Saša, veljavnost do 11. 5. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnk-342236
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, potrdilo za voznika, št. 013973RB16-2584-2018, izdano na ime Đaković Saša, veljavnost do 25. 5. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnj-342237
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, potrdilo za voznika, št. 013973SŠD16-2-3096-2018, izdano na ime Đaković Saša, veljavnost do 4. 11. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gni-342238
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, potrdilo za voznika, št. 013973RB16-2-6210-2019, izdano na ime Vasić Željko, veljavnost do 8. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh-342239
ANTON
PUSTOTNIK
S.P.,
Pelechova
cesta 85, Radomlje, potrdilo za voznika, št. 013973SŠD16-2-6098-2019, izdano na ime Krstić Savo, veljavnost do 30. 4. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gng-342240
D.R.D. TURIZEM 1 d.o.o., Ulica Pri velikih vratih 9, Koper – Capodistria, izvod licence,
št. GE009875/08124/001, za vozilo avtobus, reg.
št. LJ UE-294. gnb-342245
DALMASTROJ STAPIĆ d.o.o., Delavsko naselje 3, Miklavž na Dravskem polju, izvod licence,
št. GE010316/03727/001, za vozilo Mercedes-Benz
Actros, reg. št. MB FF 804. gns-342253
DAVID TRANSPORT, David Ulaga s.p., Spodnja Rečica 69A, Laško, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500053760000, izdano na ime Radmilo Bursać,
izdano pri Cetis d.d. gnw-342249
DEJNA d.o.o., Gornja Bistrica 54, Črenšovci, licenco, št. GE010336/05486, veljavnost do 20. 2. 2024.
gne-342242

DUNJA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93,
Celje, potrdilo za voznike, št. 30991, izdano na ime
Željko Stević, veljavnost od 24. 1. 2018 do 12. 1. 2022,
izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. gnn-342233
FINSON Sonja Rigler s.p., Cesta IX 5, Ribnica,
izvod licence, št. 000680/001, za vozilo Isuzu, reg.
št. LJ 094-ZN, veljaven do 10. 3. 2025. gnz-342246
Jeraj Tomaž, Ljubljanska cesta 16, Vrhnika, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 617351, izdano pri
Ministrstvu za promet, leta 2003. gnt-342252
Korez Branko, Stogovci 22, Majšperk, potrdilo o opravljeni NPK kvalifikaciji za poklic sekač, izdani pri Srednji
gozdarski in lesarski šoli Postojna, leta 2015. gnu-342251
PAN TRANSPORT d.o.o., Parmova ulica 53, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE008941/05979/018, za tovorno vozilo, reg. št. LJPAN1, veljavnost do 1. 12. 2020.
gnd-342243
PAN TRANSPORT d.o.o., Parmova ulica 53, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE008941/05979/022, za tovorno vozilo, reg. št. LJ498-UH, veljavnost do 1. 12. 2020.
gnc-342244
PETAR CARGO d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE010850/08534/005, za tovorno vozilo DAF, reg. št. KRDU-053, veljavnost do 26. 7.
2024. gnm-342234
PETAR CARGO d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE010850/08534/007, za tovorno vozilo Mercedes Benz, reg. št. KRJA-130, veljavnost
do 26. 7. 2024. gnl-342235
School service-Šolski servis d.o.o., Reboljeva 2,
Ljubljana, izvod licence, št. G009267/00434/002, za vozilo Opel Vivaro, reg. št. LJ 31-1AS, veljaven do 20. 12.
2022. gny-342247
ŠVAGELJ SEVERIN S.P., Hruševica 21, Štanjel,
potrdilo za voznike, št. 016584/SŠD58-5-2898/2019, izdano na ime Fahid Delić, veljavnost od 15. 5. 2019 do
3. 8. 2022, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gno-342232
TAXI VOJKO VOJKO ČUČEK S.P., PODBRDO 6 B,
Podbrdo, izvod licence, št. 014508/001, za vozilo Peugeot 508, reg št. GO RU-730, veljaven do 11. 7. 2025.
gnx-342248
TRANSMUZIK, Luka Volk, s.p., Migojnice 77, Griže, potrdilo za voznika, št. 016420/RB72-2-306/2019,
izdano na ime Todić Dragan, veljavno od 15. 1. 2019 do
3. 2. 2019. gnv-342250
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska 45, 1000 Ljubljana, žig pravokotne oblike z napisom: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, University Psychiatric Clinic Ljubljana, Center za izven bolnišnično psihiatrijo, Njegoševa cesta 4, 1000 Ljubljana,
številka 81. Ob‑3245/20
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