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Javni razpisi

 Ob-3297/20

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), objavlja

spremembo
Javnega razpisa 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. V Javnem razpisu za ukrep 21 Izjemna zača-
sna 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. 160/20; v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) se v poglavju 5.2 »Merila za ocenjevanje 
vlog, če je upravičenec samostojni podjetnik posa-
meznik ali pravna oseba, registrirana za opravljanje 
dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B 
javnega razpisa):« v točki 1. tabele »Višina prihodka 
od prodaje proizvodov javnim zavodom – maksimalno 
število točk« število »45.100« nadomesti s številom 
»50.100«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-3263/20

Sprememba

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja 
spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garan-
cijami garancijske sheme Posavje, objavljenega v Urad-
nem listu RS, št. 91/20 z dne 26. 6. 2020, ki se glasi:

I. V poglavju 1 »Predmet javnega razpisa« se točka 
4 spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Skupen garancijski potencial je 722.712,00 EUR 
in je razpisan na podlagi vloženih sredstev občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče 
in Sevnica v višini 301.130,00 EUR in predvidenega 
multiplikatorja 3. Skupni kreditni potencial za kredite z 
garancijami je 903.390,00 EUR in po posameznih ob-
činah znaša:

občina kreditni potencial

Bistrica ob Sotli 6.000,00 EUR

Brežice 227.340,00 EUR

Kostanjevica na Krki 107.490,00 EUR

Krško 387.660,00 EUR

Radeče 9.000,00 EUR

Sevnica 165.900,00 EUR
«

II. V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 
3.4. »finančni pogoji«, v točki 3.b) »financiranje investi-
cij« se spremeni obdobje upravičenih stroškov tako, da 
se sedaj glasi: »od 1. 6. 2020 dalje«.

V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.4. 
»finančni pogoji«, v točki 3.c) »financiranje obratnih 
sredstev« se spremeni obdobje upravičenih stroškov 
tako, da se sedaj glasi: »od datuma oddaje vloge na 
javni razpis«.

V poglavju 3 »Razpisni pogoji«, v podpoglavju 3.6. 
»rok izdaje garancij«, se točka 1 spremeni tako, da se 
sedaj glasi: »Garancije GSP morajo biti izdane najka-
sneje 30. 11. 2021.«

III. V poglavju 4 »Rok in način prijave« se točka 1 
spremeni tako, da se sedaj glasi: »Rok za prijavo na 
razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS z 
dne 26. 6. 2020 do porabe sredstev posamezne občine 
glede na razpisana sredstva iz poglavja 1 oziroma do 
datuma zaprtja razpisa, ki je 30. 11. 2021.«

V poglavju 4 »Rok in način prijave« se spremeni 
drugi odstavek točke 2 »način prijave« tako, da se sedaj 
glasi: »Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 
30. 11. 2021 priporočeno po pošti ali osebno na sede-
žu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do 
skrajnega roka, do 12. ure.«

IV. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo 
nespremenjena.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Št. 3301-003/2020 Ob-3237/20

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020 
in 145/20 z dne 16. 10. 2020:
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I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
črta rok, in sicer:

– do 23. 11. 2020.
Doda se nov rok, in sicer:
– do 21. 12. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-003/2020 Ob-3239/20

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za 
pred-financiranje podjetniških projektov – PF3, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 3. 7. 2020, 
123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 16. 10. 2020:

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

Skupni razpisani znesek je 3.900.000,00 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev

3.900.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
doda nov rok, in sicer:

– 6. rok do 14. 12. 2020.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-002/2020 Ob-3240/20

Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za 
pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – 
PF1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 93/20 z dne 
3. 7. 2020, 123/20 z dne 18. 9. 2020 in 145/20 z dne 
16. 10. 2020:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 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 nespre-

menjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-008/2020 Ob-3238/20

Zaprtje javnega razpisa

Slovenski regionalno razvojni sklad za Javni raz-
pis za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodar-
stev (pravne osebe) – PF2, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 113/20 z dne 21. 8. 2020 in 145/20 z dne 

16. 10. 2020, objavlja predčasno zaprtje javnega razpisa 
z dnem 13. 11. 2020.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 01408-4/2020/2 Ob-3249/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina (Uradni list 
RS, št. 129/20) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo 

pijač iz izvira Polina
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni raz-

pis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo 
pijač iz izvira Polina skladno z določbami koncesijskega 
akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo 
pijač iz izvira Polina (Uradni list RS, št. 129/20). Kot pri-
javitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna 
ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za prido-
bitev koncesije.

2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izve-
de Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru kon-
cesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne 
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, 
imenuje minister, pristojen za vode.

3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem 
razpisu izbral koncesionarja za rabo vode za proizvod-
njo pijač iz izvira Polina za obdobje 30 let.

4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo podzem-
ne vode iz izvira Polina (nepremičnina ID znak: 2196-
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1061/75-0; koordinate X: 129169,56, Y: 420129,92, 
Z: 693,23). Obseg vodne pravice, izražen kot največja 
dovoljena skupna letna količina rabe podzemne vode, 
je iz izvira Polina 120 m³/leto. Največji dovoljeni trenutni 
pretok rabe podzemne vode iz izvira Polina je 0,3 l/s. 
Koncesija se podeli za rabo podzemne vode za proiz-
vodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu 
s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in 
naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer 
najkasneje do 14. decembra 2020 do 15. ure. Prijavo 
je mogoče oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 
15. uro v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano 
do vključno 14. decembra 2020.

6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti proizvodnje pijač. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v 
skladu s točko 7.d);

b) da ima poravnave davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. 
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7.d);

c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v 
skladu s točko 7.d);

d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge 
prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja pred-
loži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 
»Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7.d);

e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala iz-
vršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z 
izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7.d).

7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje 
dokumente:

a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zu-
nanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – 
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na 
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran 
pisemske ovojnice.

b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – 
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in pod-
pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika) ter žigosan.

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnje-
vanje prednostnih meril« – Obrazec 3.

d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izja-
va« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:

– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje 
dejavnosti proizvodnje pijač (v primeru, da prijavitelj do-
kazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in prostor 
vpogledalo v javne evidence),

– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s konce-

sijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za 
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavi-
telja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 
odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in 
je ta postala izvršljiva.

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Po-
oblastilo«.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali la-
stnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so vsi 
dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem 
redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v 
slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku, 
se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik). 
Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak 
lahko vloži le eno prijavo.

8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po 
roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno pred-
ložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (v nadaljevanju 
ZUP) s sklepom zavržene. Formalno nepopolna prijava 
je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na nje-
no razvrstitev glede na merila. Strokovna komisija bo 
prijavitelja, ki bo predložil formalno nepopolno prijavo, 
pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava v skladu z ZUP s 
sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost prijave 
nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Po roku za 
predložitev prijave, dopolnitev le-te ni dopustna v delih, 
ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokov-
na komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna 
pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi in v 
primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumen-
tov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Strokov-
na komisija lahko pojasnila prijav, listine za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, 
če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po 
odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem primeru 
bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, naj v določe-
nem roku strokovni komisiji dostavi vse zahtevane listine 
ali pojasnila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če 
bo pozvani dostavil pojasnila, listine, pooblastila oziroma 
dokazila v nasprotju z zahtevami strokovne komisije, bo 
prijava zavrnjena. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil 
v skladu s pozivom strokovne komisije za dopolnitev, se 
bo s sklepom zavrgla. Listine za dokazovanje izpolnje-
vanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji. Listine 
morajo odražati stanje na dan oddaje prijave, razen kjer 
je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oziro-
ma listina določene veljavnosti. Sprememba prijave po 
roku za predložitev prijav ni možna. Prijavitelji bodo mo-
rali prijave dopolniti ali predložiti zahtevana pojasnila v 
roku, ki ga bo določila strokovna komisija glede na vrsto 
zahtevanega dokumenta. V primeru enakega skupnega 
števila dodeljenih točk na podlagi meril za ocenjevanje 
prijav (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimal-
ki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje števi-
lo točk pri merilu št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). 
Če tudi to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, 
katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva 
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za okolje in prostor (šteje datum, ura in minuta prispetja 
prijave, napisana s strani vložišča na zunanji strani pi-
semske ovojnice, v kateri je prijava). Če se prijava pošlje 
priporočeno po pošti, se za dan prejetja prijave, šteje 
dan oddaje na pošto. V primeru neuspešnega postopka 
podelitve koncesije se javni razpis ponovi. Pravočasne, 
pravilne in popolne prijave bo strokovna komisija vse-
binsko obravnavala in preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo 
pogoje za podelitev koncesije. O opravljenem vsebin-
skem pregledu bo strokovna komisija pripravila poročilo.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo 
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja 
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na 
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil 
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, 
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno 
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od jav-
nega odpiranja prijav.

10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po 
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu kon-
cesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se 
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor 
koncesionarja sta objavljena na spletni strani Ministr-
stva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa 
ju lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v 
vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji gle-
de javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo vode 
za proizvodnjo pijač iz izvira Polina je Aleš Jeraj, Mini-
strstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v 
zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji 
posredujejo pisno po elektronski pošti ales.jeraj@gov.si.

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 17. de-
cembra 2020 ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje 
in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba 
št. 302 v III. nadstropju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 3310-59/2020 Ob-3296/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na (v nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 11. člena 
Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetij-
ske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 67/16, 68/17, 71/18 in 157/20; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba) objavlja

5. javni razpis za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 

v letu 2020
1. Osnovni podatki o javnem razpisu 

Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, 
ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve 
v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda 
v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. 

Razpisana sredstva Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR, od tega:
– 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG), 
ki so upravičenci po 1. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe,
– 300.000 EUR za pravne osebe, ki so upravičenci po 2. točki prvega 
odstavka 6. člena Uredbe.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 375.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 125.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov 
in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov. 

Vrsta javnega razpisa Zaprti
Začetek vnosa vloge na javni 
razpis in zaključek javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. novembra 2020 do vključno 
30. decembra 2020, do 23:59. ure. 

Obdobje upravičenosti stroškov V skladu s 4. in 5. členom Uredbe lahko upravičenci pavšalno plačilo v obliki 
nepovratne finančne pomoči prejmejo za koledarsko leto prve pridobitve 
certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen 
proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna 
koledarska leta, pri čemer se upošteva rok za vložitev zadnjega zahtevka  
za izplačilo sredstev, ki je določen v osmem odstavku 9. člena Uredbe.
Če upravičenec prvič pridobi certifikat za določeno upravičeno shemo 
kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti 
pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se v skladu s petim 
odstavkom 5. člena Uredbe petletno obdobje upravičenosti skrajša za 
koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor 
jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega 
leta vložitve vloge na javni razpis. 
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Cilji podukrepa Cilji podukrepa so označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje 
proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje 
proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana 
in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast 
dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega 
sektorja. 

Informacije o razpisu – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), 
tel. 01/580-77-92, fax 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga št. 1 
razpisne dokumentacije).

2. Cilji podukrepa in namen podpore
1. Cilji podukrepa in namen podpore so določeni v 

3. in 5. členu Uredbe.
2. Upravičene sheme kakovosti oziroma upravičeni 

proizvodi iz sheme kakovosti, za katere se lahko vloži 
vloga na javni razpis, so v skladu z drugim odstavkom 
5. člena Uredbe naslednje:

2.1. sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:
a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in 

Slovenski med),
b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mo-

hant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske 
Istre, Istra),

c) ekološka pridelava in predelava,
č) registrirana shema kakovosti za vino:
– kakovostno vino z zaščitenim geografskim pore-

klom (mirno vino, peneče, biser vino),
– vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom 

(mirno vino, peneče, biser vino),
– vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,
d) zajamčena tradicionalna posebnost:
– Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di 

pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
– Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di 

capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
– Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche 

de heno;
2.2. shema kakovosti, priznana s predpisi, ki urejajo 

nacionalne sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvo-
di: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, 
perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, 
sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

3. Upravičenec: upravičenec do podpore je določen 
v 6. členu Uredbe.

4. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
4.1 Splošni pogoji
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 
14. členu Uredbe.

2. Upravičenec glede izpolnjevanja pogojev iz prej-
šnje točke poda izjavo, ki je sestavni del vloge na javni 
razpis.

3. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo v skladu 
z zahtevami iz tega javnega razpisa, vključno z vsemi 
zahtevanimi prilogami in dokazili.

4.2 Posebni pogoji
1. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravi-

čenec ob vložitvi vloge na javni razpis, so določeni v 
7. členu Uredbe.

2. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev aktivnega 
kmeta iz 3. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe se 
šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu z 
Uredbo o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, 
št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 
5/18, 10/19, 7/20 in 78/20), ki je izdana na podlagi zbir-
ne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe 
kmetijske politike za leto 2020.

3. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
se šteje, da so bila upravičencu odobrena in izplača-
na sredstva za isti namen, tudi če mu je bila odobrena 
vloga za:

– shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava 
ali registrirano shemo kakovosti za vino in vloži vlogo za 
isto shemo kakovosti,

– proizvod mleko ali mlečni izdelki, ki so proizvedeni 
na kmetiji, in vloži vlogo za enega od teh proizvodov,

– proizvod sadje ali predelani izdelki iz sadja, in 
vloži vlogo za enega od teh proizvodov,

– proizvod govedo ali goveje meso, in vloži vlogo 
za enega od teh proizvodov,

– proizvod perutnina ali perutninsko meso, in vloži 
vlogo za enega od teh proizvodov,

– proizvod prašiči ali prašičje meso, in vloži vlogo 
za enega od teh proizvodov.

5. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis in 

vstop ni prag so določeni v 8. členu Uredbe in doku-
mentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel Organ 
upravljanja PRP 2014-2020 in je dostopen na spletni 
strani MKGP: https://www.program-podezelja.si/sl/me-
rila-za-izbor-operacij, ter so podrobneje opredeljena v 
tem poglavju.

2. Ocenjevanje vloge temelji na predloženi doku-
mentaciji in podatkih iz uradnih evidenc. Če upravičenec 
za posamezno merilo ne predloži predpisanih dokazil, 
se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.

3. Točkovnik za ocenjevanje vlog:
3.1 Merila za izbor, če je upravičenec KMG iz 1. toč-

ke prvega odstavka 6. člena Uredbe:

Merilo Maksimalno 
število točk

 1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti 70
a) Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem 
kakovosti:

40

– zaščitena geografska označba (Ptujski lük, Slovenski med), 39
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre, Istra),

40

https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij
https://www.program-podezelja.si/sl/merila-za-izbor-operacij
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Merilo Maksimalno 
število točk

– ekološka pridelava in predelava, 40
– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, 
perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje 
meso),

40

– zajamčena tradicionalna posebnost (Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / 
Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno 
di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra, Heumilch / Haymilk / Latte fieno / 
Lait de foin / Leche de heno),

40

– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem).

38

b) Vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja
Upošteva se vključenost upravičenca v različne oblike proizvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja v letu objave javnega razpisa, ki se nanaša na podprto dejavnost. 
Članstvo upravičenca se preveri iz uradnih evidenc (velja za skupine in organizacije 
proizvajalcev) oziroma se dokazuje s potrdilom o članstvu upravičenca v različnih oblikah 
proizvodnega sodelovanja oziroma pogodbenega povezovanja. Upravičenec vlogi na 
javni razpis priloži potrdilo o vključenosti v okviru Dokazila št. 6, ki je priloga št. 2 razpisne 
dokumentacije. Točke se seštevajo glede na različne oblike proizvodnega sodelovanja in 
pogodbenega povezovanja, pri čemer je največje možno število točk iz naslova tega merila 30.

30

Upravičenec je član skupine proizvajalcev ali organizacije proizvajalcev. 20
Upravičenec je član zadruge. 15
Upravičenec je član gospodarsko-interesnega združenja. 7
Upravičenec je član drugih oblik interesnega sodelovanja in povezovanja (npr. članstvo v 
združenjih in društvih). 

5

 2. KMG je razvrščeno v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
Upošteva se povprečno število točk/hektar, ki jih ima na dan oddaje vloge na javni razpis KMG 
v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih gospodarstev na območja z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: OMD). Možna je ena izbira.

20

Kmetijsko gospodarstvo prejme 550 točk ali več. 20
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 450 do vključno 549 točk. 16
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 350 do vključno 449 točk. 12
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 250 do vključno 349 točk. 10
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 150 do vključno 249 točk. 7
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 50 do vključno 149 točk. 6
Kmetijsko gospodarstvo prejme od 1 do vključno 49 točk. 5
3. Prispevek k horizontalnim ciljem (vključenost v ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, M11 – Ekološko kmetovanje in M14 – Dobrobit živali iz PRP 2014–2020)
Vključenost v ukrep se preverja iz zbirne vloge za neposredna plačila, oddane v letu 2020. 

10

Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v en ukrep. 3
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v dva ukrepa. 6
Kmetijsko gospodarstvo je vključeno v tri ukrepe. 10
SKUPAJ OD 1–3 100

3.2 Merila za izbor, če je upravičenec pravna oseba 
iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe:
Merilo Maksimalno 

število točk
1. Aktivna vključitev v sheme kakovosti 50
a) Vrsta sheme kakovosti
Upravičenec uveljavlja podporo za vključitev v postopek certificiranja za eno od naslednjih shem 
kakovosti:

40

– zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med), 39
– zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje 
Slovenske Istre, Istra),

40

– zajamčena tradicionalna posebnost (Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk / Latte fieno di pecora / 
Lait de foin de brebis / Leche de heno de oveja, Ziegen-Heumilch / Goat’s Haymilk / Latte fieno 
di capra / Lait de foin de chèvre / Leche de heno de cabra, Heumilch / Haymilk / Latte fieno / Lait 
de foin / Leche de heno),

38

– izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, 
govedo, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči). 

37
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Merilo Maksimalno 
število točk

b) Uporaba zaščitnega znaka za shemo oziroma proizvod iz sheme kakovosti za katerega ne 
uveljavlja podpore v okviru podukrepa iz Uredbe
Upravičenec izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila z Dokazilom št. 2, ki je priloga št. 2 
razpisne dokumentacije. Točke, pridobljene na podlagi uporabe zaščitnega znaka iz naslova 
sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije, in točke pridobljene na podlagi uporabe zaščitnega 
znaka iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, 
se lahko seštevajo. Najvišje možno število točk iz naslova tega merila je 10. 

10

Uporaba zaščitnega znaka za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena 
izbira):
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– ekološka pridelava in predelava,
– zajamčena tradicionalna posebnost,
– registrirana shema kakovosti EU za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem).

6

Uporaba zaščitnega znaka za shemo kakovosti, priznano s predpisom, ki ureja nacionalno 
shemo kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, 
perutnina, govedo, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči). 

4

2. Število KMG, za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene 
sheme kakovosti, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje za 
dodelitev podpore iz Uredbe

30

Pravna oseba uveljavlja podporo za več kot 100 KMG. 30
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 51 KMG do vključno 100 KMG. 27
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 31 KMG do vključno 50 KMG. 23
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 21 KMG do vključno 30 KMG. 20
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 11 KMG do vključno 20 KMG. 17
Pravna oseba uveljavlja podporo za najmanj 6 KMG do vključno 10 KMG. 15
Pravna oseba uveljavlja podporo za 5 KMG in manj. 10
3. KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe, so 
razvrščena v OMD 
Upošteva se povprečno število točk/hektar, v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje kmetijskih 
gospodarstev na OMD, ki jih imajo na dan oddaje vloge na javni razpis KMG, za katere pravna 
oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. Kot merilo se upošteva seštevek 
povprečnega števila točk/hektar za vse KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki 
izpolnjujejo pogoje za dodelitev podpore iz Uredbe. Seštevek povprečnega števila točk se deli 
s številom KMG, za katere pravna oseba uveljavlja podporo in ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe. 
Možna je ena izbira.

15

KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno 550 točk ali več. 15
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 450 do vključno 549 točk. 12
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 350 do vključno 449 točk. 10
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 250 do vključno 349 točk. 8
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 150 do vključno 249 točk. 6
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 50 do vključno 149 točk. 4
KMG znotraj pravne osebe prejmejo povprečno od 1 do vključno 49 točk. 2
4. Drug certificiran proizvod ali druga shema kakovosti, za katerega upravičenec ne uveljavlja 
podpore v okviru podukrepa iz Uredbe
Točke na podlagi tega merila prejme upravičenec, ki ima na dan oddaje vloge na javni razpis 
veljaven certifikat za drugo shemo kakovosti oziroma drug proizvod iz sheme kakovosti, za 
katero ne uveljavlja podpore v okviru podukrepa.
Upravičenec izkazuje izpolnjevanje zahtev iz tega merila s kopijo certifikata v okviru Dokazila 
št. 3, ki je priloga št. 2 razpisne dokumentacije. Točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, 
priznane s predpisi Unije, in točke, pridobljene iz naslova sheme kakovosti, priznane s predpisi, 
ki urejajo nacionalne sheme kakovosti, se lahko seštevajo. Najvišje možne število točk 
iz naslova tega merila je 5.

5

Pridobljen certifikat za sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije (možna samo ena izbira):
– zaščitena geografska označba,
– zaščitena označba porekla,
– zajamčena tradicionalna posebnost,
– ekološka pridelava in predelava,
– registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim 
poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem).

3
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Pridobljen certifikat za shemo kakovosti, priznano s predpisom, ki ureja nacionalno shemo 
kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, 
perutnina, govedo, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči).

2

SKUPAJ 1–4 100

6. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila
1. Finančne določbe so opredeljene v 10. členu 

Uredbe.
2. Višina pavšalnega plačila za posamezno upravi-

čeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme 
kakovosti je določena v prilogi 2 Uredbe.

7. Vloga in obravnava vlog
1. Vložitev vloge in obravnava vlog se izvaja v skla-

du z 11., 12. in 13. členom Uredbe.
2. Za elektronsko vložitev vloge na javni razpis 

ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu 
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali 
njegov pooblaščenec s sredstvom elektronske identifi-
kacije prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravi-
čenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, 
vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom in vloži 
vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP. 
Priloge upravičenec ali njegov pooblaščenec priloži kot 
skenogram.

3. V skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 
51. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), se 
vloge odobrijo na podlagi popolnih vlog, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje, dosežejo minimalni prag točk pri 
merilih za izbor, in sicer po vrstnem redu od najvišje do 
najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sred-
stva v celoti še na voljo.

4. Če sta dve ali več vlog na javni razpis točkovani 
z enakim številom točk in razpisana sredstva ne zado-
ščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu 
s sedmim odstavkom 13. člena Uredbe vloge na javni 
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor 
vlog, in sicer na naslednji način:

Upravičenec je KMG iz 1. točke prvega 
odstavka 6. člena Uredbe

ponder Upravičenec je pravna oseba iz 2. točke 
prvega odstavka 6. člena Uredbe

ponder

Vrsta sheme kakovosti. 15 % Vrsta sheme kakovosti. 10 %
Vključenost v različne oblike proizvodnega 
sodelovanja in pogodbenega 
povezovanja.

10 % Uporaba zaščitnega znaka na proizvodu, 
za katerega ne uveljavlja podpore.

15 %

KMG je razvrščeno v OMD. 40 % Število KMG, za katere pravna oseba 
uveljavlja podporo.

25 %

Prispevek k horizontalnim ciljem. 35 % KMG, za katere pravna oseba uveljavlja 
podporo so razvrščena v OMD.

30 %

Drug certificiran proizvod ali druga 
shema kakovosti. 

20 %

5. V skladu s 60. členom Uredbe št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 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 Delegira-
no 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 
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parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upra-
vljanju tarifnih kvot (UL L 185 z dne 12. 6. 2020, str. 1), 
ARSKTRP zavrne vlogo na javni razpis in zahtevek za 
izplačilo sredstev, če ugotovi, da je upravičenec umetno 
ustvaril pogoje za pridobitev podpore, tako ustvarjeni po-
goji pa niso v skladu s cilji podukrepa.

8. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
1. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlo-

žitvi zahtevka za izplačilo sredstev oziroma na v odločbi 
o pravici do sredstev predvideni datum vložitve zahtevka, 
so določeni v 9. členu Uredbe.

2. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 
9. člena Uredbe se dokazuje z odločbo o dodelitvi ne-
posrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme 
neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, 
vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske 
politike za leto, za katerega se vloži zahtevek za izplačilo 
sredstev.

3. Dokazila iz 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka 
9. člena Uredbe upravičenec v skladu z drugim odstav-
kom 9. člena Uredbe priloži zahtevku za izplačilo sredstev 
oziroma vloži do v odločbi o pravici do sredstev predvide-
nega datuma za vložitev zahtevka (Dokazilo št. 4 ter Do-
kazilo št. 5, ki sta v prilogi št. 2 razpisne dokumentacije).

4. V skladu s šestim odstavkom 9. člena Uredbe 
mora upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za izpla-
čilo sredstev oziroma na v odločbi o pravici do sredstev 
predvideni datum vložitve zahtevka predložiti poročilo o 
vrednosti tržne proizvodnje za upravičeno shemo kako-
vosti, ki vsebuje naslednje sestavine: povprečna letna 
proizvodnja, povprečna letna količina prodanih proizvo-
dov, povprečna prodajna cena proizvoda in podatek o 
prihodku od prodaje. Poročilo je sestavina priloge št. 3 
razpisne dokumentacije.

5. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev določa 
16. člen Uredbe, pri čemer se elektronsko izpolnjevanje 
zahtevka izvede na način iz 2. točke 7. poglavja tega 
javnega razpisa.

6. Upravičenec vloži zahtevke za izplačilo sredstev v 
skladu s časovno dinamiko vložitve zahtevkov za izplačilo 
sredstev, kot jo določa 17. člen Uredbe.

7. Če ima upravičenec poslovno spletno stran, mora 
v skladu s Pravilnikom o označevanju vira sofinanciranja 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/18; v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o označevanju) na tej spletni strani 
označiti vir sofinanciranja. Upravičenec, ki je v skladu s 
Pravilnikom o označevanju dolžan označiti vir sofinanci-
ranja s plakatom ali obrazložitveno tablo, mora zahtevku 
za izplačilo sredstev priložiti fotografijo o označevanju 
vira sofinanciranja.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
določa 18. člen Uredbe.

10. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 19. členu 
Uredbe.

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

12. Izvedba kontrol ter sistem kršitev in sankcij: iz-
vedbo kontrol ter sistem kršitev in sankcij določa 20. člen 
Uredbe.

13. Višja sila in izjemne okoliščine: višjo silo in izjem-
ne okoliščine določa 21. člen Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 094-11/2020-1 Ob-3286/20

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni 
list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za pode-
ljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) po-
zivamo organe in organizacije na področju športa (Olim-
pijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, naci-
onalne in druge športne zveze, športna društva), druge 
organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za 
dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike 
Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na po-
dročju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj 
vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset 
Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lah-
ko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
1. izjemen prispevek k razvoju slovenskega špor-

ta,
2. vrhunski mednarodni dosežek,
3. življenjsko delo v športu.

1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenske-

ga športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali 
druga organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija 
slovenskih izseljencev.

Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenske-
ga športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat nasled-
nje pogoje:

– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter 

ustvarja nove in boljše pogoje za delo in tekmovanja ali s 
svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek 

lahko prejme posameznik ali športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko 

podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizira-
jo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske 
športne federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se lahko podeli, 

če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli seg-

menta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

1. pomemben prispevek k razvoju slovenskega 
športa,

2. pomemben tekmovalni dosežek,
3. življenjsko delo v športu,
4. pomemben prispevek k razvoju in populariza-

ciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega špor-

ta
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju sloven-

skega športa lahko prejme posameznik ali organizacija 
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v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izse-
ljencev.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju sloven-
skega športa se lahko podeli kandidatu, ki je dosegel 
pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju 
organizacijskega ali strokovnega dela v športu.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa 
se podeli tudi v primeru, če je kandidat najmanj deset 
let deloval v športu in z organizacijskim delom razvijal 
množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za delo in 
tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosegal vidne 
uspehe v športu.

2. Pomemben tekmovalni dosežek v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

lahko prejme športnik ali športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu 

se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na 

uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo sve-
tovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih 
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni 
olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne športne 
federacije.

3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko prejme 

posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se lahko podeli 

kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20 let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta 

športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji 

določene panoge oziroma športa v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in po-

pularizaciji določene športne panoge oziroma športa v 
Sloveniji lahko prejme športnik.

Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in po-
pularizaciji določene športne panoge oziroma športa v 
Sloveniji se lahko podeli, če je kandidat:

– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, 

osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju 
določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je 
potrebno predložiti na obrazcu, ki ga zainteresirani lahko 
najdejo na spletnih straneh ministrstva http://www.mizs.
gov.si oziroma prevzamejo na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Masarykova 
cesta 16, Ljubljana.

Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata 

za priznanje, če gre za fizično osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje, če gre za 

organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v pre-

teklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, 

zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloud-
kovega priznanja,

8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Opozorilo o varstvu osebnih podatkov: Predlagatelj 

je dolžan pridobiti osebne podatke s soglasjem tistega, 
ki ga predlaga za Bloudkovo priznanje, kot to določa 
Splošna uredba (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.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti 
ovojnici na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom 
“za priznanja Stanka Bloudka”, in sicer najkasneje do 
petka, 18. decembra 2020.

Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le 
predloge, ki bodo prispeli v skladu z razpisom do pred-
pisanega roka. Predlogi se štejejo za pravočasne tudi v 
primeru, če so bili zadnji dan predpisanega roka oddani 
priporočeno na pošti.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Št. 61502-10-03/2020-4 Ob-3247/20
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup dokumentarnih avdiovizualnih del 

neodvisnih producentov 2020-3
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup sloven-
skih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, dva 
dokumentarna filma in enega dokumentarnega portre-
ta o Josipu Jurčiču za televizijsko predvajanje, dolžine 
50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih 
producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela 
bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV 
SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, 
ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – filmi 

vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, 
animirani, eksperimentalni filmi itd.); kratki, srednje me-
tražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, nadalje-
vanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, izražena v 
obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, 
ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovana, in ki 
so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna 
in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za od-
dajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z 
zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispevkov 
AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z Zakonom 
o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 110/13, 
56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisa-
nih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in prizo-
rišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se 
prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke ali raz-

http://www.mizs.gov.si
http://www.mizs.gov.si
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širjena vsebinska zasnova, iz katere sta jasno razvidna 
vsebinska in vizualna linija filmske pripovedi.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe in 
njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne like, 
njihove ključne odločitve in dejanja.

10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realizacije 
scenarija.

11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske re-
alizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, število 
dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo realnih lokacij 
(interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), število izvajal-
cev (igralcev) in druge posebnosti pri realizaciji AV dela.

12. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na rea-
lizacijo AV dela.

13. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in 
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka 
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo 
šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in vodenje 
celotne projektne dokumentacije.

14. Neodvisni producent – pravna ali fizična ose-
ba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvaja-
nje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

15. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma 
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni 
list RS, št. 105/01).

3. Razpisno področje
Področje A: 2 x dokumentarni film
Od prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vse-

binsko os, podprto z avtorskim konceptom, angažiranim 
pristopom in jasno vizualno predstavo. Dokumentarni 
filmi naj obsegajo aktualne teme sedanjosti in preteklosti 
v slovenskem in širšem kulturnem in družbenem prosto-
ru, fenomene in dogodke, ki zaznamujejo našo družbeno 
zavest v najširšem pomenu. Film naj bo primeren in pri-
vlačen za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji 
večerni dokumentarni termin na prvem programu javne 
televizije. Pričakujemo velike in male zgodbe v raznovr-
stnih dokumentarnih formah. Zaželene so tudi vsebine 
z roba slovenskega jezikovnega in kulturnega prostora.

Področje B: 1 x dokumentarni portret – Josip Jurčič
Leta 2021 bo minilo 140 let od smrti Josipa Jurčiča, 

ki je bil ob Franu Levstiku osrednja osebnost sloven-
skega političnega in kulturnega življenja druge polovice 
19. stoletja. Njegova vloga pisatelja, urednika in narod-
nega buditelja ga uvršča v panteon velikih Slovencev, 
zaslužnih za narodni razvoj in kulturno identiteto. Od 
prijavljenih projektov pričakujemo razvidno vsebinsko os, 
avtorsko prepoznavni slog in dramaturško linijo, ki ne sle-
di samo linearnemu nizanju biografskih podatkov. Portret 
naj bo tudi prikaz zgodovinskega časa, ne samo življenja 
portretiranca, komunicira naj tudi z aktualnimi temami 
sedanjosti, ki zaznamujejo našo kulturno in nacionalno 
zavest 140 let kasneje. Film naj bo primeren in privlačen 
za najširši krog gledalcev, ki spremljajo osrednji večerni 
dokumentarni termin na prvem programu javne televizije.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v 
skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: izbrano AV 
delo mora biti posneto v skladu s tehničnimi standardi 
RTV SLO, ki so objavljena na spletnih straneh RTV SLO.

5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev RTV SLO, 

namenjenih za realizacijo AV del po tem razpisu, je do 
120.000,00 EUR z vključenim DDV.

Najvišji možni znesek sredstev RTV SLO za posa-
mezni projekt znaša 40.000,00 EUR z vključenim DDV. 
Opredeljena sredstva po posameznih področjih se lahko 
prenesejo med seboj.

Sredstva za realizacijo AV del morajo biti porabljena 
v letu 2021. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov 
nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa pogodba 
o odkupu AV dela.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na 

razpisu (obrazci št. 1–11),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvide-
ni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogod-
be o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni produ-

cent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske 
storitve.

b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 
poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene 
vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno 
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju pred-
stavljajo razloge za izključitev iz postopka.

e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo 
ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o meri-
lih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih 
del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s 
tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.

f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s pred-
pisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, 
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot 
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega 
pomena.

g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni 
realiziran oziroma dokončan.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni 
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb 
javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 
te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo 
v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj 

našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah 
med seboj skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije (vse 
obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s 
strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in 
žigosati, če poslujejo z žigom):

– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje na 
razpisu,

– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh realiziranih 

AV del prijavitelja v letu 2019,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del 

prijavitelja v letih 2017, 2018 in 2019 – ta obrazec odda 
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samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali 
kateri izmed držav članic Evropske unije,

– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta 

(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke 
za dokončanje projekta in izročitev AV dela),

– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja s posameznim so-

avtorjem (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev št. 10, 
in sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiser-
jem posebej ter z direktorjem fotografije posebej),

– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom po 
14. členu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov glede 
obdelave osebnih podatkov.

Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji 
na noben način ne smejo spreminjati!

2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 
naslednji dokumenti:

– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV SLO 
o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,

– sinopsis,
– scenarij,
– režijska eksplikacija,
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva registra-

cija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod šifro 
J59.110 in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES, kot npr. društva, zavodi).

Navedene priloge oddajo prijavitelji v nezvezani obli-
ki.

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popol-
ne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD 
zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija 
mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s 
posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni roki
Razpis je odprt za prijave vlog od dne 13. 11. 2020 

do vključno 18. 1. 2021. Prijavitelji lahko vložijo vloge do 
vključno 18. 1. 2021.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno 
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču 
RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključ-
no 18. 1. 2021 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je 
do vključno 18. 1. 2021 oddana na Pošti Slovenije s pri-
poročeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, 
bodo s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – 
Prijava na javni razpis za odkup dokumentarnih avdiovi-
zualnih del neodvisnih producentov 2020-3: Področje __ 
(navesti, na katero področje prijavitelj prijavljan projekt)«. 
Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno navesti naziv in 
naslov prijavitelja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti 
v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz po-
samezne ovojnice. Če prijavitelj za isti projekt pošlje več 
vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, osta-
le pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot 
dopolnitve ali spremembe prve vloge. Če je v isti ovojnici 
več vlog za različne projekte, se prijavitelja pozove, da 
poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale 

vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj 
ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse 
vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna 
vloga

Prijavljeni projekti bodo na področju A in na pod-
ročju B ocenjeni po naslednjih kriterijih:

– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinop-
sis in scenarij), kjer se pri presoji upošteva premiso in 
strukturo filma, profesionalno oblikovanje posameznih 
elementov scenarija in njihovo primernost za predvideni 
programski čas predvajanja – do 60 točk,

– reference glavnega režiserja – do 10 točk,
– reference direktorja fotografije – do 5 točk,
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk,
– reference in profesionalna kredibilnost producenta 

– do 10 točk,
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni pro-

jekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 

bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega se-

znama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v 
odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo 

pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. 
Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako 
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne 
bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne 
vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo 
posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte 
ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki bese-
dila razpisa.

RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne 
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi 
vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.

Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev iz-
brani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni 
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži 
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne 
odkupi nobenega projekta. O končnem izidu razpisa bo 
za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamič-
na odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini 
financiranja odkupa izbranega AV dela ali o zavrnitvi 
odkupa AV dela.

S prijavitelji izbranih projektov bo na osnovi izdane 
odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV 
dela, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumenta-
cije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta ter RTV 
SLO uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. 
Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela se opravi 
uskladitveni sestanek.

RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelje 
izbranih projektov, naj pristopijo k podpisu pogodbe. Če 
se prijavitelji izbranih projektov v določenem roku iz neu-
pravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, se bo štelo, 
da prijavitelji odstopajo od sklenitve pogodbe, da se po-
godba ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO prosta 
medsebojnih obveznosti.

Prijavitelji izbranih projektov morajo zagotoviti, da ob 
realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno 
in krajevno neomejene materialne avtorske in izvajalske 
pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. 
V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne 
sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu AV dela.
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Prijavitelji izbranih projektov so v vseh fazah realiza-
cije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati z RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV 
del, bodo porabljena v letu 2021.

Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena 
v pogodbi o odkupu AV dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih pro-
jektov: AV dela morata biti dokončana in predana RTV 
Slovenija najkasneje do 20. 12. 2021 (za dokumentarna 
filma) in do 8. 11. 2021 (za dokumentarni portret Josipa 
Jurčiča).

14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala 

osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno 
dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu z 
varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni 
uredbi EU o varstvu podatkov (Splošna Uredba 679/2016), 
nacionalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo 
skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice 
v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zaseb-
nosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/strani/var-
stvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo 
osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo.

S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, da 
je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse sodelu-
joče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne 
podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se zavezuje, da 
bo osebne podatke, ki jih posreduje na RTV SLO, pridobil 
na zakonit način od vseh oseb, ki jih navaja v prijavi. Ob-
vestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe EU o 
varstvu podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije 
in zajema osebne podatke za celotni razpis.

15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim ose-

bam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na se-
dežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV SLO 
http://www.rtvslo.si/razpisi.

RTV Slovenija

Št. 61502-10-04/2020-4 Ob-3262/20
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Ra-

dioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B 
(31/09 – popr.) in 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih 
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih produ-
centov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo

javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov 2020-4 (televizijska 
nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)

1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 
razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup slovenskega av-
diovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma 
nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno produ-
cirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega 
razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija 
(v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih 
v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela) – 

filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumen-

tarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki, sred-
njemetražni in celovečerni filmi; videofilmi, nanizanke, 
nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga dela, 
izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z 
zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem 
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelek-
tualne stvaritve.

2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popol-
na in vložena s strani upravičene osebe (prijavitelja).

3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za od-
dajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene z 
zakonom, predpisi in tem razpisom.

4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme 
oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko 
v rokih, določenih s tem razpisom.

5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne 
sestavine, določene s tem razpisom.

6. Prijavitelj projekta – pravna ali fizična oseba, ki 
odda vlogo na razpis.

7. Soavtorji AV dela, avtorji prispevkov AV dela in 
izvajalci pri AV delu – soavtorji AV dela, avtorji prispev-
kov AV dela in izvajalci pri AV delu, kot so določeni z 
Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (UPB3), 68/08, 
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19).

8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opi-
sanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in 
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, 
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.

9. Sinopsis – besedilo, ki povzema bistvo zgodbe 
in njene najpomembnejše elemente ter opisuje glavne 
like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega eno 
tipkano stran za vsako posamezno epizodo in do dve 
tipkani strani za vse epizode skupaj (generični sinopsis).

10. Režijska eksplikacija – režiserjev opis realiza-
cije scenarijev.

11. Produkcijska eksplikacija – opis produkcijske 
realizacije AV dela, ki vključuje število snemalnih dni, 
število dni v post produkciji slike in zvoka, navedbo re-
alnih lokacij (interier, eksterier, zgrajena prizorišča itd.), 
število izvajalcev (igralcev) in druge posebnosti pri re-
alizaciji AV dela.

12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glav-
nih lastnosti oseb, ki nastopajo v AV delu: spol, starost, 
karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgo-
dovino (v kolikor je pomembna za potek dogajanja ali ra-
zumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gle-
dalcu pojasnjujejo motivacijo oseb za določena dejanja.

13. Projekt – izraz za AV delo, ki je predmet tega 
razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na re-
alizacijo AV dela.

14. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe 
projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, 
sestavo avtorsko-izvajalske ekipe in tehnično-izvedbene 
ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in 
post produkcijo (slikovno in zvočno obdelavo posnetka 
do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV 
delo šteje za dokončano) ter spremljanje projekta in 
vodenje celotne projektne dokumentacije.

15. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, 
ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta, 
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izva-
janje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).

16. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse po-
goje za slovensko AV delo po Uredbi o merilih oziroma 
pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Urad-
ni list RS, št. 105/01).
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3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet 
tega razpisa

RTV SLO bo na razpisu odkupila eno televizijsko 
nanizanko oziroma nadaljevanko – 8 delov (programskih 
kosov/epizod), dolžina posamezne epizode 50 minut:

Scenariji in sinopsisi naj snov zajemajo iz sodobnega 
življenja, napisani naj bodo na jezikovni ravni, primerni 
za predvajanje na javni televiziji, v skladu z zakonom, ki 
ureja medije in AV medijske storitve. Vodilna tema naj bo 
umeščena v aktualno družbeno dogajanje, ki se odvija v 
specifičnih delovnih okoljih, v generacijskih ali socialnih 
skupinah, skozi katere se zrcali družbena klima v današ-
nji Sloveniji. Glavni motiv nanizanke/nadaljevanke naj bo 
obdelan skozi izvirno in relevantno zgodbo, razdelane 
dialoge ter prepričljivo izoblikovane glavne in stranske 
like, ki se srečujejo z izzivi in jih razrešujejo na izviren 
način. Vsebina in izvedba nanizanke/nadaljevanke naj bo 
primerna za široko ciljno občinstvo, upoštevati mora na-
čela programov javne televizije in primernosti za osrednji 
programski čas predvajanja.

4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, 
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena 
AV dela morajo biti posneta v skladu s tehničnimi stan-
dardi RTV SLO, ki so objavljeni na spletnih straneh RTV 
SLO.

5. Sredstva, namenjena za predmet razpisa
Skupni maksimalni znesek znaša 615.000,00 EUR 

z vključenim DDV (504.098,36 EUR brez DDV 22 %), z 
možnostjo sklenitve aneksa za naslednjo sezono nani-
zanke/nadaljevanke.

V primeru uredniško-programske odločitve, da se 
realizira in predvaja še ena serija (sezona) izbrane nani-
zanke/nadaljevanke, se sklene aneks k pogodbi o odku-
pu AV dela. Pogoj za sklenitev aneksa je, da ima izbrani 
prijavitelj poravnane vse zapadle finančne obveznosti 
in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV SLO ter da 
pred sklenitvijo aneksa predloži RTV SLO zahtevano 
vsebinsko dokumentacijo o nadaljnji seriji nanizanke/na-
daljevanke.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obvezne obrazce, ki jih morajo prijavitelji oddati na 

razpisu (obrazci št. 1–11),
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti 

obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvide-
ni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogod-
be o odkupu AV dela.

7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo s projekti le tisti prijavitelji, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent 

po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.
b) Prijavitelj projekta ima na dan prijave na razpis 

poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene 
vse druge obveznosti do RTV SLO.

c) Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi in-
solventnosti ali prisilnega prenehanja po predpisih o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju, oziroma ni začet drug postopek 
prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.

d) Zoper prijavitelja oziroma njegovo upravičeno 
osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 
kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju pred-
stavljajo razloge za izključitev iz postopka.

e) Projekti, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo 
ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi o meri-
lih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih 

del (Uradni list RS, št. 105/01) in bodo posneti v skladu s 
tehničnimi standardi za televizijsko predvajanje.

f) Projekt mora biti po svoji vsebini skladen s pred-
pisi, ki urejajo področje medijev in AV medijskih storitev, 
ter z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot 
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega 
pomena.

g) Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave še ni 
realiziran oziroma dokončan.

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja RTV SLO po uradni 
dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb 
javnega prava.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 
te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo 
v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.

8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži vso spodaj 

našteto, ustrezno izpolnjeno in po podatkovnih navedbah 
med seboj skladno dokumentacijo:

1) Obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije (vse 
obrazce morajo prijavitelji v celoti izpolniti ter ob koncu s 
strani upravičenih oseb na označenih mestih podpisati in 
žigosati, če poslujejo z žigom):

– obrazec št. 1: prijavni obrazec za kandidiranje na 
razpisu,

– obrazec št. 2: podatki o prijavitelju,
– obrazec št. 3: seznam naročnikov vseh AV del pri-

javitelja v letu 2019,
– obrazec št. 3a: seznam vseh realiziranih AV del 

prijavitelja v letih 2017, 2018 in 2019 – ta obrazec odda 
samo prijavitelj, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ali 
kateri izmed držav članic Evropske unije,

– obrazec št. 4: reference prijavitelja,
– obrazec št. 5: podatki o prijavljenem AV delu,
– obrazec št. 6: reference soavtorjev,
– obrazec št. 7: terminski načrt realizacije projekta 

(terminski načrt mora upoštevati v razpisu določene roke 
za dokončanje projekta in izročitev AV dela),

– obrazec št. 8: predračun realizacije projekta,
– obrazec št. 9: obvezne izjave prijavitelja,
– obrazec št. 10: izjava prijavitelja in soavtorja AV 

dela (prijavitelj odda več izpolnjenih obrazcev št. 10, in 
sicer z vsakim scenaristom posebej, z glavnim režiserjem 
posebej ter z direktorjem fotografije posebej),

– obrazec št. 11: obvestilo posameznikom glede ob-
delave osebnih podatkov (14. člen GDPR).

Osnovnega besedila obrazcev RTV SLO prijavitelji 
na noben način ne smejo spreminjati!

2) Obrazcem RTV SLO morajo biti predloženi tudi 
naslednji dokumenti:

– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe RTV SLO 
o odkupu AV dela, ki je del dokumentacije razpisa,

– generični sinopsis za vse epizode/programske 
kose skupaj (zajema naj vsebinsko predstavitev projekta 
na največ dveh tipkanih straneh),

– posamezni sinopsisi za vseh osem epizod/pro-
gramskih kosov (za vsako posamezno epizodo/program-
ski kos najmanj na eni tipkani strani),

– karakterizacija glavnih likov,
– scenariji za prve tri epizode/programske kose,
– režijska eksplikacija (odda se splošna režijska ek-

splikacija za celotno AV delo),
– produkcijska eksplikacija,
– dokazilo, iz katerega izhaja prijaviteljeva regi-

stracija za izvajanje dejavnosti produkcije AV del pod 
šifro J59.110 in ki na dan prijave na razpis ni staro več kot 
petnajst dni (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih 
ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence 
AJPES, kot npr. društva, zavodi).
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Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani 
obliki.

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popol-
ne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD 
zgoščenki, USB ključku ali SD kartici. Elektronska kopija 
mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.

Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za 
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih 
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s 
posamičnim sklepom zavržejo.

9. Razpisni rok
Razpis je odprt za prijave vlog od 13. 11. 2020 do 

8. 3. 2021. Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 8. 3. 
2021.

Vloge se vložijo na naslov Radiotelevizija Slovenija, 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s priporočeno poštno 
pošiljko Pošte Slovenija ali se oddajo osebno v vložišču 
RTV SLO. Vloga je pravočasna, če jo prijavitelj do vključ-
no 8. 3. 2021 vloži osebno na vložišču RTV SLO ali je do 
vključno 8. 3. 2021 oddana na Pošti Slovenije s priporo-
čeno poštno pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
s sklepom zavržene.

Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj – 
Prijava na javni razpis za odkup AV del neodvisnih produ-
centov v letu 2020-4 (televizijska nanizanka/nadaljevanka 
– 8 x 50 minut)«. Na zadnji strani ovojnice pa je potrebno 
navesti naziv in naslov prijavitelja.

Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej vložiti 
v ločeni ovojnici! Obravnava se lahko le ena vloga iz po-
samezne ovojnice.

– Če prijavitelj za isti projekt pošlje več vlog v različ-
nih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se za-
vržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve 
ali spremembe prve vloge.

– Če je v isti ovojnici več vlog za različne projekte, 
se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se 
obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V 
primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se 
obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo.

10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna 
vloga

Prijavljeni projekti bodo ocenjeni po naslednjih kri-
terijih:

– vrednotenje scenarističnega dela projekta (sinop-
sisov za vse dele in scenarijev za prve 3 dele), kjer se 
pri presoji upošteva premiso in strukturo serije kot ce-
lote in posameznih delov, izvirnost teme, profesionalno 
oblikovanje posameznih elementov scenarija in njihovo 
primernost za predvideni programski čas predvajanja – 
do 60 točk;

– reference glavnega režiserja – do 10 točk;
– reference direktorja fotografije – do 5 točk;
– ustreznost režijske eksplikacije – do 10 točk;
– reference in profesionalna kredibilnost producenta 

– do 10 točk;
– finančna ustreznost realizacije projekta – do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezni pro-

jekt prejme na razpisu, je 100 točk.
Projekti, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne 

bodo predlagani za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega se-

znama projektov, ki bodo lahko predlagani za sprejetje v 
odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.

11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo projektov, ki ustrezajo 

pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki razpisa. 
Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako 
bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki 

jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne 
bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne 
vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo 
posredovane v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte 
ocenila na podlagi kriterijev, določenih v 10. točki bese-
dila razpisa.

RTV SLO si pridrži možnost povabiti posamezne 
prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi 
vsebinskih in/ali finančnih postavk projekta.

Na razpisu bo v okviru razpoložljivih sredstev izbran 
tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje. RTV 
SLO si ne glede na višino ocene pridrži pravico, da ne 
razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne odkupi nobenega 
projekta. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko 
obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero 
se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa 
izbranega AV dela ali o zavrnitvi odkupa AV dela.

S prijaviteljem izbranega projekta bo na osnovi izda-
ne odločbe o izbiri RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu 
AV dela, katere vzorec je sestavni del razpisne doku-
mentacije in s katero bosta prijavitelj izbranega projekta 
ter RTV SLO uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z 
odkupom. Pred sklenitvijo pogodbe o odkupu AV dela se 
lahko opravi uskladitveni sestanek.

RTV SLO si pridrži pravico, da pozove prijavitelja 
izbranega projekta, naj pristopi k podpisu pogodbe. Če 
se prijavitelj izbranega projekta v določenem roku iz neu-
pravičenih razlogov ne bo odzval pozivu, se bo štelo, da 
prijavitelj odstopa od sklenitve pogodbe, da se pogodba 
ne sklene in da sta prijavitelj in RTV SLO prosta medse-
bojnih obveznosti.

Prijavitelj izbranega projekta mora zagotoviti, da ob 
realizaciji AV dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno 
in krajevno neomejene materialne avtorske in izvajalske 
pravice, kot to določa vzorec pogodbe o odkupu AV dela. 
V nasprotnem primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne 
sklene ali odstopi od pogodbe o odkupu AV dela.

Prijavitelj izbranega projekta je v vseh fazah realiza-
cije projekta (pred produkcija, produkcija, post produkcija) 
dolžni sodelovati z RTV SLO.

12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena 
sredstva

Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV 
del, bodo porabljena v letu 2021/2022.

Dinamika izplačil in število obrokov bosta določena 
v pogodbi o odkupu AV dela.

13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih projek-
tov: projekt bo realiziran v letu 2021/2022: dokončanje 
serije vseh osem epizod/programskih kosov se predvidi 
najkasneje do februarja 2022, začetek njihovega predva-
janja pa okvirno v februarja/marca 2022. Izbrani prijavitelj 
bo moral scenarije za vseh osem epizod/programskih 
kosov oddati najkasneje do avgusta 2021, grobo zmon-
tirane verzije prvih treh epizod/programskih kosov pa 
najkasneje do 15. 12. 2021.

14. Varstvo osebnih podatkov
RTV SLO bo za namen izvedbe razpisa obdelovala 

osebne podatke posameznikov, ki jih v skladu z razpisno 
dokumentacijo na razpis posreduje prijavitelj, v skladu z 
varstvom in zavarovanjem osebnih podatkov po Splošni 
uredbi EU o varstvu podatkov (Uredba 2016/679), naci-
onalni zakonodaji in internem pravilniku. RTV SLO bo 
skrbno varovala osebne podatke in zagotavljala pravice 
v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov in zaseb-
nosti na RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/strani/var-
stvo-osebnih-podatkov-in-zasebnost/5805). RTV SLO bo 
osebne podatke skrbno hranila v skladu z zakonodajo.

S prijavo na razpis prijavitelj zagotavlja RTV SLO, da 
je glede varstva osebnih podatkov seznanil vse sodelu-
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joče pri projektu, še zlasti pa tiste osebe, katerih osebne 
podatke posreduje na razpis. Prijavitelj se zavezuje, da 
bo osebne podatke, ki jih posreduje na RTV SLO, pridobil 
na zakonit način od vseh oseb, ki jih navaja v prijavi. Ob-
vestilo posameznikom po 14. členu Splošne uredbe EU o 
varstvu podatkov je sestavni del razpisne dokumentacije 
in zajema osebne podatke za celotni razpis.

15. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z raz-

pisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim 

osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na 
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV 
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.

RTV Slovenija

Št. 303-0001/2020 Ob-3244/20
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju sklad-

nega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12, 46/16, ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regional-
nih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13, 59/15 
in 12/17), 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 67/17) in sklepa Sveta Savinjske 
regije iz 2. korespondenčne seje z dne 3. 11. 2020, ob-
javlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 
Rogaška Slatina

javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije Savinjske 

regije za obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
3250 Rogaška Slatina.

2. Podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Ro-
gaška Slatina: ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena 
določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog po izvedenem javnem razpisu 
izbere svet regije. Javni razpis vodi občina, iz katere 
je predsednik sveta regije; razen če svet regije ne do-
loči drugače. Svet Savinjske regije sestavljajo župani 
regije (31), trenutno pa mu predseduje župan Občine 
Rogaška Slatina. Svet regije je na svoji 3. seji dne 17. 2. 
2020 sprejel sklep o začetku postopka javnega razpisa, 
s katerim je določil, da postopek javnega razpisa izvede 
Občina Rogaška Slatina ter imenoval strokovno komisijo 
za izbor RRA.

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

zvojne agencije v Savinjski razvojni regiji za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v program-
skem obdobju 2021–2027.

V 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 obli-
kovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

– prenos znanja in dobrih praks regionalnega ra-
zvoja ter

– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz 
prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja 
sklad.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na 

podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali usta-
noviteljskega deleža in z večinskim občinskim vplivom 
v okviru javnega vpliva (v nadaljnjem besedilu: pravna 
oseba v večinski javni lasti) – obrazec 4.1;

2. ima strokovno usposobljene kadre za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji (obrazec 4.2), kar 
pomeni, da:

– zagotavlja v razvojnih regijah z do vključno 
100 000 prebivalci opravljanje splošnih razvojnih nalog 
najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili štirje zaposleni 
za polni delovni čas in v regijah z več kot 100 000 prebi-
valci vsaj pet zaposlenih za polni delovni čas,

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

3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokri-
va območje celotne regije (obvezna priloga – dokument 
o ustanovitvi regijske razvojne mreže Savinjske regije),

4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v regiji (obvezna priloga – obrazec 4.4),

5. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje z 
območnim razvojnim partnerstvom o razdelitvi splošnih 
razvojnih nalog v regiji, če je v regiji oblikovano območ-
no razvojno partnerstvo (priloga: pogodba z ORP je 
obvezna le za regije, v katerih je oblikovano območno 
razvojno partnerstvo),

6. izkaže, da ima sklenjeno pogodbeno razmerje 
z drugimi pravnimi osebami v večinski javni lasti o raz-
delitvi splošnih razvojnih nalog v regiji, če na podlagi 
sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge 
v regiji (priloga: pogodba z drugimi pravnimi osebami v 
večinski javni lasti o razdelitvi splošnih razvojnih nalog 
v regiji je obvezna le za regije, kjer tovrstna razdelitev 
obstaja),

7. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog (obvezna priloga – obrazec 4.7),

8. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v 
informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regional-
no politiko (obvezna priloga – obrazec 4.7) in

9. vodi ločene računovodske evidence za oprav-
ljanje splošnih razvojnih nalog v regiji (obvezna priloga 
– obrazec 4.7).

5. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh 

obveznih pogojev iz točke 4 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 v 
prilogi razpisne dokumentacije.

1) Delež javnega vpliva:

Delež javnega vpliva ene ali več občin Število točk
100 % 10
80 %–99 % 5
51 %–79 % 2

Prijavitelj v obrazec št. 5.1 vpiše vse svoje ustanovi-
telje in njihove deleže. Zaželeno je, da prijavitelj obrazcu 
predloži izpisek iz uradne evidence (AJPES, sodni regi-
ster, drugo), iz katere je razvidno število ustanoviteljev in 
njihovi deleži.
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2) Leta delovanja na področju spodbujanja razvoja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni 

opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, 
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja/status RRA ostali
Nad 10 let 10 5
Do 10 let 5 1

Leta delovanja in status se izkazujejo z lastno izjavo 
(obrazec 5.2).

3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
»Regijski projekt« je razvojni projekt, ki temelji na 

regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne 
prioritete razvojne regije in izkorišča njene razvojne po-
tenciale; od lokalnega projekta se regijski razlikuje po 
celovitem reševanju določene problematike v okviru ra-
zvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu na razvoj-
no regijo in izven nje.

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki 
ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne 
regije ali območju ORP izvajal v obdobju zadnjih 10 let.

Reference prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obra-
zec 5.3).
Št. regijskih 
projektov/območje priprave

Območje 
razvojne regije

Območje 
ORP

6 ali več 10 5
3–5 7 3
1–2 5 1

4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa glede na število v celoti pripravljenih1 regional-
nih razvojnih programov in območje priprave:
Število RRP/območje 
priprave

Območje 
razvojne regije

Območje 
ORP

3 10 5
2 7 3
1 5 1

Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev 
po vrstnem redu prispetja, od prvo prispele do zadnje 
prispele do roka za oddajo prijav. 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.

8. Odločitev o izboru RRA za obdobje 2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru 

regionalne razvojne agencije za območje Savinjske regije 
za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom, ki ga 
podpiše predsednik sveta regije. Zoper sklep ni dovoljena 
pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.

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 kon-
kurenčnosti po šestem odstavku 25. člena ZSRR-2 ali 
po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 
2010–2019.

Medsebojna razmerja med Svetom regije in izbra-
no regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. 
Osnutek pogodbe je priloga temu javnemu razpisu. Prija-
vitelji z izjavo (obrazec 6) potrjujejo, da so prebrali osnu-
tek pogodbe in z njim soglašajo.

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

9. 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. Način 
sofinanciranja se določi z letno pogodbo.

10. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpis-
na dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine 
Rogaška Slatina na naslovu www.rogaska-slatina.si ter 
www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-go-
spodarski-razvoj-in-tehnologijo od dneva objave javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do 
konca roka za oddajo ponudb.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na elektron-
skem naslovu petra.gasparic@rogaska-slatina.si ali na 
tel. 03/818-17-15, Petra Gašparić, vsak delovni dan od 
10. do 12. ure.

Občina Rogaška Slatina

Št. 354-0055/2019-5 Ob-3248/20

V skladu z določilom 46. člena Zakona o javno za-
sebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 
št. 62/16) in 21. člena Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne go-
spodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne služ-
be v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 53/19) 
objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
3250 Rogaška Slatina.

1 RRP (in ORP) 2021–2027 še ne more šteti kot refe-
renca, ker ni končan.

Reference pri pripravi regionalnega razvojnega pro-
grama prijavitelj izkazuje z lastno izjavo (obrazec 5.4).

6. Rok za oddajo ponudb in način prijave na javni 
razpis

Rok za oddajo vlog je 15 dni od objave javnega 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov 
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Roga-
ška Slatina.

Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti in 
označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za izbor 
RRA za obdobje 2021–2027«. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden naziv in poštni naslov vlagatelja.

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani 
zakonitega zastopnika prijavitelja podpisane in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis.

7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog na razpis ne bo javno.
Komisija bo zavrgla vloge, ki bodo:
– izkazale neizpolnjevanje pogojev iz 4. točke tega 

razpisa,
– oddane prepozno, tj. po določenem roku za od-

dajo,
– neustrezno naslovljene.
Po pregledu pravočasnih vlog bo strokovna komisija 

predlagatelje z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi. 
V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani prijavi-
telji tega ne bodo storili, bo njihova vloga kot nepopolna 
zavržena.
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1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška 
Slatina.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petnajst let 
po sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ro-
gaška Slatina: www.rogaska-slatina.si.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v 
zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija 24-urna 
dežurna služba«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 30. 11. 
2020 do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Marko Drofenik, e-pošta: marko.drofe-
nik@rogaska-slatina.si, tel. 03/818-17-14.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@roga-
ska-slatina.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja 
objavil na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina: 
www.rogaska-slatina.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina: 
www.rogaska-slatina.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za 
predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno 
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki 
izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Rogaška Slatina

Št. 4300-11/2020 Ob-3264/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni 
list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 
307/15), 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13 in 107/20) in 
46. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 107/20) Občina Brežice objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe redno 

vzdrževanje občinskih cest
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina 

Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 
07/620-55-00, telefaks 07/49-90-052, obcina.brezice@
brezice.si, www.brezice.si.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok 
o občinskih cestah v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 107/20).

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za 

izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
redno vzdrževanje občinskih cest je podelitev koncesije 
za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne služ-
be redno vzdrževanje občinskih cest na tistih cestah na 
območju Občine Brežice, ki so opredeljene v drugi alineji 
37. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 107/20).

Koncesija obsega izvajanje obvezne občinske go-
spodarske javne službe redno vzdrževanje občinskih 
cest na tistih cestah na območju Občine Brežice, ki so 
opredeljene v drugi alineji 37. člena Odloka o občinskih 
cestah v Občini Brežice ter s tem povezanih nalog, ki 
jih določajo Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), Pravilnik o red-
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nem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), 
Odlok o občinskih cestah v Občini Brežice (Uradni list 
RS, št. 107/20), razpisna dokumentacija in koncesij-
ska pogodba, potrebnih za nemoteno opravljanje javne 
službe vzdrževanje občinskih javnih cest, vključno z vo-
denjem katastra, pripravo programov službe in poročil.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo. 
Variantne ponudbe niso sprejemljive.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska 
pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 4 let v 
skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 107/20), s predvidenim začetkom 
izvajanja storitev: 1. 4. 2021.

5. Način oddaje predmeta koncesije: predmet kon-
cesije se odda po odprtem postopku z objavo v uradnem 
glasilu EU v skladu z določili Zakona o javnem naroča-
nju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske uni-
je, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, 
št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list Evropske unije, 
št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 
80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP).

6. Ponudnik: kot ponudnik lahko na razpisu konku-
rira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 
dejavnost, ki je predmet razpisa. Ponudbo lahko predloži 
skupina ponudnikov. Ponudnik lahko v okviru prijave no-
minira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše do-
ločbe glede predložitve skupne prijave oziroma nomina-
cije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.

7. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, ter zahtevana do-
kazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni 
dokumentaciji

8. Merilo za izbor: merilo za izbor je ekonomsko 
najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje 
končne ponudbene cene. V kolikor bosta dva ali več 
ponudnikov podali enako ceno, bo izbran ponudnik, ki 
je prvi oddal ponudbo (upošteva se dan in ura oddaje 
ponudbe v sistemu eJN).

9. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: 
ponudniki morajo ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

10. Način zavarovanja resnosti ponudbe: denarni 
depozit ali garancija banke ali zavarovalnice najmanj v 
višini 25.000,00 EUR.

11. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne 
dokumentacije: razpisno dokumentacijo, potrebno za 
izdelavo ponudbe, ponudniki brezplačno pridobijo na 
spletni strani naročnika (www.brezice.si – rubrika »No-
vice/Javna naročila«).

12. Kraj in rok za predložitev prijav
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacij-

ski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.
Rok za oddajo ponudb je 11. 1. 2021 do 12. ure.
13. Odpiranje ponudb, postopek izbire in odločitev 

o oddaji
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v infor-

macijskem sistemu e-JN dne 11. 1. 2021 in se bo začelo 
ob 12.05 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo predvidoma 
izdana v roku 60 dni, ki prične teči naslednji dan po 
javnem odpiranju ponudb, oziroma ne pozneje, kot je 
določeno v tretjem odstavku 90. členu ZJN-3.

Naročnik bo odločitev objavil na Portalu javnih naro-
čil (www.enarocanje.si). Odločitev se šteje vročena vsem 
ponudnikom z dnem objave na Portalu javnih naročil.

V skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zako-
na o javno-zasebnem partnerstvu bo pred sklenitvijo 

koncesijske pogodbe občinska uprava izdala izbrane-
mu ponudniku odločbo o podelitvi koncesije. Drugih 
udeležencev v upravnem postopku izdaje odločbe 
o podelitvi koncesije ni. Upravna odločba bo izdana 
v roku 30 dni po pravnomočnosti odločitve o oddaji 
javnega naročila.

14. Vprašanja: ponudnik lahko v zvezi z razpisno 
dokumentacijo predmetnega javnega naročila oziroma 
pripravo ponudbe zahteva dodatna pojasnila do vključ-
no 14. 12. 2020 do 12. ure, in sicer preko Portala javnih 
naročil (www.enarocanje.si).

15. Odgovorne osebe za dajanje informacij: Vilma 
Zupančič, Oddelek za investicije, občinsko premože-
nje in javna naročila, tel. 07/620-55-61, 041/944-460, 
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si.

Občina Brežice

 Ob-3285/20
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, 
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 in sporoča, da:

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni razpis o 
sofinanciranju programov s področja tehnične kul-
ture v letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o 
razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 7. 12. 2020. 

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov za otroke in mladino v 
letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, 
skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
7. 12. 2020. 

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni razpis o 
sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja 
premične in nepremične kulturne dediščine v letu 
2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu, sku-
paj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
7. 12. 2020. 

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov in projektov s področja 
kulture v letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o 
razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 7. 12. 2020. 

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni poziv o 
sofinanciranju kulturnih programov protokolarnega 
značaja v letu 2021 v občini Krško. Vse podrobnosti o 
razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 7. 12. 2020. 

– Občina Krško 6. 11. 2020 objavlja Javni razpis o 
sofinanciranju programov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v letu 2021 v občini Krško. 
Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno dokumen-
tacijo, so dostopne na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si. Rok za vložitev vlog: 7. 12. 2020. 

Občina Krško
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Razpisi delovnih mest

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3242/20

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

direktorja
zavoda B017336 (m/ž)

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

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem pro-
gramu najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izo-
brazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega 

javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovar-
stvenega zavoda,

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelova-
nja zdravil ali dejavnosti prometa na debelo z zdravili,

– nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo 
vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki 
je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, 
ki urejajo gospodarske družbe,

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

Kandidati naj k vlogi priložijo program dela in razvo-
ja zavoda z življenjepisom.

Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa ime-
nuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe pa je 
lahko ponovno imenovan.

Pisno vlogo z vsemi dokazili naj kandidati pošljejo 
najkasneje v roku 8 dni od objave javnega razpisa na 
naslov: Lekarna Ljubljana – Svet zavoda, Komenskega 
ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni razpis za 
direktorja zavoda«.

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

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Svet zavoda Lekarne Ljubljana

Št. 100-9/2020-2 Ob-3246/20

Na podlagi 10. točke Sklepa o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda za blagovne rezerve (Uradni list 
RS, št. 72/95 in 104/09), Upravni odbor Zavoda Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve objavlja javni razpis 
za delovno mesto

Št. Su KS 180/2020-2 Ob-3241/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene v 
10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.
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direktorja (m/ž)
Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve

Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za direk-
torja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno 
izo brazbo s specializacijo ali magisterijem ali magistrsko 
izobrazbo (drugo bolonjsko stopnjo),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih,

– aktivno znanje slovenskega jezika in
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Prijava kandidata mora vsebovati:
– fotokopijo diplome oziroma dokazilo glede zahte-

vane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena,

– življenjepis ter opis delovnih izkušenj, iz katerega 
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih de-
lovnih izkušenj,

– dokazilo o zahtevani stopnji znanja tujih jezikov, 
pri čemer raven znanja tujega jezika na višji ravni ustre-
za ravni znanja B2, raven znanja tujega jezika na nižji 
ravni pa ravni znanja A2 skupnega evropskega referenč-
nega okvira za jezike (CEFR),

– izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravi-
lo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov 
stopnje tajnosti »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih 
podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/10 in 60/11), vendar samo v primeru, če bo 
kot najprimernejši kandidat predlagan v imenovanje za 
direktorja,

– program razvoja zavoda za celo mandatno obdobje.
Naloge, ki se opravljajo na delovnem mestu:
– zastopanje in predstavljanje zavoda v pravnem 

prometu,
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolira-

nje dela zavoda,
– opravljanje najzahtevnejših nalog zavoda v skla-

du z zakonom, drugimi predpisi ter statutom in splošnimi 
akti zavoda.

Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če 
je kandidat v razpisu zahtevano izobrazbo dosegel na 
slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Kandidati, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne 
stopnje v Republiki Sloveniji.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika 
se izkazuje s potrdilom o znanju jezika, ki je primerljivo 
ravni znanja B2 Skupnega evropskega referenčnega 
okvira za jezike ali dokazilo, da se je kandidat šolal 
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na do-
diplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega 
jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraže-
vanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), ki je primerljivo ravni znanja A2 Skupnega re-
ferenčnega okvira za jezike ali potrdilom o udeležbi na 

strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključe-
nem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobraz-
be), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz 
tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustre-
znim dokazilom, ki izkazuje znanje jezika.

Izbrani kandidat za direktorja bo moral pridobiti 
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti 
»Tajno« v skladu z zakonom o tajnih podatkih.

Kandidata bo imenovala Vlada Republike Slovenije 
za štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo 
bo opravljal na sedežu Zavoda Republike Slovenije za 
blagovne rezerve v Ljubljani, Dunajska 106.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: 
Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, in sicer najkasneje 
do 4. 12. 2020, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za 
delovno mesto direktorja«.

Izbrani kandidat bo pisno obveščen v osmih dneh 
po izboru, neizbrani kandidati pa v osmih dneh po skle-
nitvi pogodbe o zaposlitvi s kandidatom za direktorja.

Informacije o izvedbi javnega razpisa dajejo Sploš-
na služba Zavoda Republike Slovenije za blagovne 
rezerve Ljubljana, Dunajska 106. Kontaktna oseba je 
Larisa Istenič, dosegljiva na tel. 01/58-97-339 ali preko 
larisa.istenic@dbr.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije  
za blagovne rezerve

 Ob-3261/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Maše Mažgon iz Ljubljane 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Maši Mažgon iz Ljubljane

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-3283/20
Na podlagi 34., 35., 41. in 42. člena Zakona o za-

vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) ter 44. in 45. člena Statuta Doma upo-
kojencev Ptuj in v skladu s sklepom Sveta Doma upoko-
jencev Ptuj, sprejetim na 24. redni seji dne 28. 10. 2020, 
Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Doma upokojencev Ptuj

Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogo-
jev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja 
znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike 
Slovenije, izpolnjevati še pogoje, določene v drugem 
odstavku 56. člena in 69. členu Zakona o socialnem 
varstvu (v nadaljevanju ZSV), in sicer:

– strokovno izobrazbo v skladu z 69. členom Zako-
na o socialnem varstvu,
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– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kazni-

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne 
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev,

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti,

– aktivno znanje (C1) slovenskega jezika. V kolikor 
je kandidat izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji, kan-
didatu ni potrebno prilagati dokazila o aktivnem znanju 
slovenskega jezika,

– od kandidata pričakujemo vodstvene in organi-
zacijske sposobnosti ter dobro poznavanje osnovnih 
programskih aplikacij v okolju MS Windows.

Mandat strokovnega vodja traja 5 let. Z imenovanim 
strokovnim vodjem se sklene delovno razmerje za dolo-
čen čas trajanja mandata.

Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj, originali ali overjenimi fotokopijami 
dokazil o izpolnjevanju pogojev in Programom strokov-
nega dela Doma upokojencev Ptuj za mandatno obdob-
je 5 let naslovijo kandidati/ke na Svet Doma upokojence 
Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako »razpis 
za strokovnega vodja-ne odpiraj!« v roku 15 dni od dne-
va objave v Uradnem listu RS. O izbiri bodo kandidati 
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Svet Doma upokojencev Ptuj



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 164 / 13. 11. 2020 / Stran 2385 

Druge objave

tibetanski jezik,
slovenski znakovni jezik,
angleški jezik,
francoski jezik,
srbski jezik,
romski jezik,
litvanski jezik,
litovski jezik,
estonski jezik,
hebrejski jezik,
švedski jezik,
finski jezik,
flamski jezik.
Pogoji za imenovanje:
ZSICT v prvi točki 16. člena določa, da je za sod-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca 
ali sodnega tolmača, izkaže ustrezno strokovno znanje 
ter praktične sposobnosti in izkušnje z opravljenim po-
sebnim preizkusom strokovnosti. Pred pristopom k pre-
izkusu mora v skladu s 17. členom Pravilnika o sodnih 
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni 
list RS, št. 84/18) plačati stroške posameznega preiz-
kusa, ki skladno s cenikom znašajo 438,00 EUR. Ce-
nik je objavljen na spletni strani ministrstva (št. cenika: 
7051-20/2019) z dne 26. 11. 2019.

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

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike na svoji spletni 

Št. 705-54/2020 Ob-3265/20
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o 

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

javni poziv
za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok in mlado-
stnikov,

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

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

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
psihologija – psihologija družine,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – pulmologija,
medicina – kardiologija,
medicina – revmatologija,
medicina – dermatovenerologija,
medicina – interna medicina,
medicina – sodna medicina,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – psihiatrija,
medicina – urologija,
medicina – onkologija,
medicina – nefrologija,
medicina – oftalmologija,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – 

genetske (DNK) preiskave,
forenzično – kriminalistično tehnične preiskave – 

preiskave sledi biološkega izvora,
forenzična toksikologija in alkohometrija – forenzič-

na toksikologija in alkohometrija,
promet – cestni,
ekonomija – bančništvo,
ekonomija – vrednotenje podjetij,
ekonomija – finance,
ekonomija – plačilo za delo,
promet – raziskave prometnih nezgod,
zavarovalništvo – aktuarstvo,
gradbeništvo – vodno gospodarstvo,
arhitektura – urbanizem,
informacijska varnost in računalniška forenzika – 

informacijska varnost in računalniška forenzika,
varnost in zdravje pri delu – ionizirajoče sevanje,
pomorstvo – prevozi in pristaniška dejavnost,
geodezija – urejanje lastniških mej – geodetske 

evidence.
2. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
paštu jezik,
urdu jezik,
kurdski jezik,
bengalski jezik,
vietnamski jezik,
gruzijski jezik,
romunski jezik,
ukrajinski jezik,
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strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/mini-
strstvo-za-pravosodje/ objavilo Javni poziv k oddaji vlog 
ter obrazec vloge za imenovanje za sodne izvedence in 
sodne tolmače. Kandidati za sodne izvedence in za sod-
ne tolmače se lahko prijavijo z objavljenim obrazcem.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev 
in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

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

Ministrstvo za pravosodje
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Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin

Št. 02112-1031/2020-3 Ob-3287/20
K.o.: 2508 Snežnik
IDPOS: 6042
Številka dokumenta: 02112-1031/2020-2
Datum izdaja: 29. 10. 2020
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna 

geodetska uprava Koper izdaja na podlagi 30. člena 
Zakona o geodetski dejavnosti ZGeoD-1 (Uradni list RS, 
št. 77/10 in 61/17 – ZAID) v postopku nastavitve zem-
ljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2508 
Snežnik, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po 
uradni dolžnosti, naslednji sklep:

1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Koper, prične z dnem 17. 11. 2020 
po uradni dolžnosti v katastrski občini 2508 Snežnik 
izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za 
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. 
Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega ožje 
območje naselja Gomance, ki se nahaja južno od par-
cele 2230 v katastrski občini 2508 Snežnik in ga z druge 
strani omejuje državna meja z Republiko Hrvaško, kot je 
bila določena s končno razsodbo arbitražnega sodišča 
o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z 
dne 29. junija 2017.

2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo iz-
vajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Koper.

3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območ-
na geodetska uprava Koper, poziva neznane imetnike 
pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da 
prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje 
v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani 
imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo 
in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemlji-
škega katastra najkasneje do 22. 12. 2020 na Območno 
geodetsko upravo Koper, Geodetska pisarna Postojna, 
Jenkova ulica 3, 6230 Postojna.

4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za 
zem ljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel 
v spodaj navedenih rokih:

– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega ka-
tastra do 22. 1. 2021. Zbiranje podatkov ne vključuje 
podatkov o lastništvu.

– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra 
do 8. 2. 2021.

– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za zače-
tek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige 
do 22. 2. 2021.

– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiške-
ga katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru v 
roku 7 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o 
vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko 
izreka tega sklepa.

5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Arbitražno sodišče v Haagu je 29. junija 2017 

razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Repub-

liko Slovenijo in Republiko Hrvaško glede določitve 
morske in kopenske meje med državama. V zvezi z 
razsodbo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrva-
ško (ZEDMRH), ki je bil 8. decembra 2017 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 69/17. Zakon nalaga Geodetski 
upravi Republike Slovenije, da evidentira mejo v evi-
denci državne meje v skladu s kartografskim prikazom 
poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Re-
publiko Hrvaško.

Na podlagi prej omenjenega zakona Geodetska 
uprava nepremičnine, ki preidejo v državno ozemlje 
Republike Slovenije, po uradni dolžnosti vpiše v uradne 
evidence, zemljiške parcele v zemljiški kataster, stavbe 
pa v kataster stavb ali register nepremičnin. Postopek 
nastavitve zemljiškega katastra se za zemljišča, ki niso 
evidentirana v zemljiškem katastru, izvede v skladu s 
141. in 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin 
– ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl. US, 79/12 
– Odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19). Drugi odsta-
vek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve 
zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi 
zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slove-
nije in na krajevno običajen način.

Območna geodetska uprava Koper je s tem skle-
pom v skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZEN dolo-
čila območje, na katerem se izvede postopek nastavit-
ve zemljiškega katastra, podatek o začetku postopka, 
podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imet-
nikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in pri-
glasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega 
katastra ter določila roke za izvedbo posamezne faze 
postopka.

Na podlagi podatkov uradnih evidenc in dokumen-
tov, ki jih bodo predložili lastniki oziroma uporabniki 
zemljišč, ter drugih razpoložljivih podatkov, bo Območ-
na geodetska uprava Koper izdelala predlog nastavitve 
zemljiškega katastra in ga skupaj s pozivom za začetek 
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige po-
slala pristojnemu sodišču. Po prejemu pravnomočnega 
sklepa sodišča bo geodetska uprava predlog nastavlje-
nega zemljiškega katastra in lastnike parcel evidentirala 
v zemljiškem katastru.

Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom 
Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni 
list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava 
odločila, da stroškov postopka ni.

Geodetska uprava je sklep izdala na podlagi druge-
ga odstavka 141. člena ZEN in 118. člena ZUP.

Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih 
taksah – ZUT-UPB5 (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b. 
in št. 32/16).

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 

258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije,  

Območna geodetska uprava Koper
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 45/2020 Os-3173/20
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom II N 45/2020 

z dne 20. 10. 2020 prvemu nasprotnemu udeležencu 
Lyupchoo Atanasov-Veyermanns, katerega prebivališče 
ni znano in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico 
Špelo Bauman, Ferrarska ulica 12, Koper.

Začasna zastopnica bo prvega nasprotnega udele-
ženca zastopala v postopku vse do takrat, dokler ude-
leženec ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 10. 2020

II D 219/1999 Os-3014/20
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

– vodji oddelka Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski 
zadevi po pok. Idi Kopač, hči Antona, rojena 27. 10. 
1916, umrla 14. 2. 1999, nazadnje stanujoča Verov-
škova ulica 43, Ljubljana, državljanka Republike Slo-
venije, sklenilo, da se dediču Philippu Kopaču (Kopa-
cu) na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. čle-
nom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno za-
stopnico, odvetnico Anja Lamut, Pražakova ulica 10, 
Ljubljana, ker navedeni dedič živi v tujini, nima po-
oblaščenca v Republiki Sloveniji in se mu vročitev ni 
mogla opraviti.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano 
dedinjo zastopala od dneva postavitve pa vse do takrat, 
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2020

VL 49616/2020 Os-3177/20
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga za-
stopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. Alen Naglič, 
Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku: Sil-
va Germ, Frankolovska ulica 9, Maribor; Simona Serk, 
Jöss 2A, Lang, zaradi izterjave 316,89 EUR, sklenilo:

Dolžnici Simoni Serk, Jöss 2A, Lang, se na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o 
izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik An-
drej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 

za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2020

Z 2/2020 Os-3157/20
Okrajno sodišče v Sežani je v zadevi zavarovanja 

upnice Republike Slovenije, MŠ: 5854814000, Gregor-
čičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti 
zastopnik Državno odvetništvo RS, Oddelek v Kopru, 
zoper dolžnika Borisa Pupis, EMŠO: 1408950501289, 
Sistiana 59, Duino Aurisina, Italija, zaradi zavarovanja 
terjatve v višini 1.193,93 EUR s pp, po predlogu upnika 
za postavitev začasnega zastopnika dolžniku na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku, dolžniku Bori-
su Pupis, EMŠO: 1408950501289, Sistiana 59, Duino 
Aurisina, Italija, s sklepom z dne 20. 10. 2020 postavilo 
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Miho Matije-
vića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana, ki bo dolžni-
ka v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik 
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 138/2020 Os-2998/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Alojziji (Vekoslavi) Mermolja, rojeni Remec, 
hčerki Edvarda in Ane, rojene Kerpan, rojeni 1. 7. 1916, 
nazadnje stanujoči v Trstu, v Italiji, ki je umrla 13. 12. 
2003.

Ker se ne ve za dediče I. dednega reda, sodišče 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski 
in na spletni strani tega sodišča. Sodišču naj se javijo 
predvsem zapustničini potomci in dediči zapustničinega 
vdovca Maria Mermoglia.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 6. 2020

D 314/1954 Os-3113/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Petru Panjan, rojen dne 22. 7. 1877, vdovec, 
oče dveh otrok, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Podlog 11, pošta Dragatuš, umrl 
dne 25. 11. 1954, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
prvega dednega reda po pokojnem Petru Panjanu, da 
se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska 
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in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta od dneva 
objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 10. 2020

D 247/1972 Os-3114/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Matiji Kunič, rojen dne 4. 12. 1895, vdo-
vec, oče enega otroka, državljan Republike Slovenije, 
nazadnje stanujoč na naslovu Mali Nerajec 11, pošta 
Dragatuš, umrl dne 9. 11. 1972, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Matiji 
Kuniču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta 
od dneva objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 14. 10. 2020

D 143/2020-12 Os-3017/20
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-

ščine po pok. Fajfar Ivani, roj. 25. 5. 1925, državljanki 
RS, nazadnje stanujoča Plitvički Vrh 18, ki je umrla 
28. 4. 2020, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Gornji 
Radgoni v enem letu od objave tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 30. 9. 2020

D 300/2020 Os-3109/20
Franjo Dobovičnik, roj. 5. 9. 1931 iz Kopra, Ulica 

II. prekomorske brigade 16a, je dne 19. 5. 2020 umrl in 
ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbniku v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/H, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 10. 2020

D 373/2020 Os-3192/20
Zapuščinska zadeva: po pokojni Ani Cah, roj. Barut, 

neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo s 
sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 25/2016 
ter določen datum smrti 22. 1. 1926.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 10. 2020

D 283/2020 Os-3217/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 13. 4. 2020 umrli Vuga Zaira, roj. Cossu, 
roj. 27. 11. 1922, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. 
XXX. divizije 3b, Nova Gorica.

Zap. hčerki sta se dedovanju odpovedali, zap. de-
diči II. (bratje in sestre) in III. dednega reda (tete, strici, 
bratranci in sestrične) pa sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 10. 2020

D 404/2020 Os-3123/20
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Andreju (tudi Andreasu) Kovačiču, 
rojenem 9. 12. 1789, umrlem 18. 4. 1866, stanujočem 
Mali Vrh, Mirna Peč, umrl v Gorenjem Podborštu 1, iz-
daja naslednji oklic:

Po pokojnem Andreju (tudi Andreasu) Kovačiču se 
pozivajo neznani dediči, neznanega bivališča, da se pri-
glasijo 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

D 236/2020 Os-3016/20
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Tajnikarju, 
rojenem 31. 7. 1944, državljanu Republike Slovenije, 
samskem, umrlemu dne 23. 7. 2020, nazadnje stanujo-
čemu Markečica 8, Oplotnica.

Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojni 
ni naredil oporoke, sodišče na podlagi določil 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica v Urad-
nem listu RS in na sodni deski naslovnega sodišča.

Če se po preteku enega leta od objave oklica na 
sodni deski in v Uradnem listu RS ne bo zglasil noben 
dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 30. 9. 2020

D 57/2019 Os-2992/20
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 18. 2. 2019 

uveden zapuščinski postopek opr. št. D 57/2019, po po-
kojnem Francetu Dolinarju, rojenem 5. 10. 1889, rudarju, 
umrlem 26. 6. 1962, nazadnje stanujočem Allegheny, 
Pittsburg, Združene države Amerike.

Sodišče podatkov o morebitnih dedičih prvega ded-
nega reda zapustnika nima. Njegov oče Lovrenc Dolinar 
je umrl kot vdovec dne 31. 7. 1923. Zapustnik je imel 
sestro Marijo Dolinar in brata Lovra Dolinarja. Sodišče 
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podatkov o njunih dedičih nima. Sodišče tako nima po-
datkov niti o dedičih drugega in tretjega dednega reda.

S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče 
prvega, drugega in tretjega dednega reda po pokojnem 
Francetu Dolinarju, ki mislijo, da imajo pravico do dedi-
ščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od ob-
jave tega oklica in uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 25. 9. 2020

D 158/2018 Os-3015/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-

kojnem Alojzu Zorču, sinu Antona, rojenem 12. 11. 1883, 
s stalnim prebivališčem na naslovu Trenta 54, kjer je 
umrl 25. 2. 1963.

Kot dedinja po umrli dedinji Tončki Sutlović je do 
dedovanja upravičena tudi njena hči Dolores Sutlović 
iz Hrvaške, s prebivališčem na območju med Splitom in 
Šibenikom, glede katere ni znano, ali je še živa oziroma 
kdo bi bili dediči po njej.

Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v 
roku enega leta od njegove objave priglasijo sodišču.

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 1. 10. 2020

Oklici pogrešanih

N 65/2020 Os-3172/20
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
Tuljak, pok. Matije, iz Gradina, Gračišče, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 2020

I N 40/2020 Os-3129/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog pred-

lagatelja Igorja Sitar, Soška cesta 5, Solkan, ki ga za-
stopa odv. pisarna Polanc iz Nove Gorice, postopek o 
razglasitvi pogrešane Caterine Zanuttig, roj. Daneucig, 
Solkan, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer odv. 
Aljaž Plesničar, za mrtvo.

Iz priloženih listin izhaja, da je pri nepremičnini s 
parc. št. 2424 k.o. 2303 Solkan kot lastnica do ½ v zem-
ljiški knjigi vknjižena Caterina Zanuttig, roj. Daneucig. Iz 

fizične mape Zemljiške knjige v Novi Gorici izhaja, da je 
bila pogrešana vpisana kot solastnica do ½ nepremič-
nine pri tej parceli dne 16. 7. 1881, kar predstavlja tudi 
zadnji podatek o pogrešani. Drugi podatki o pogrešani 
ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Caterine Zanuttig, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 9. 2020

N 97/2019 Os-3116/20
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se po predlogu pred-

lagatelja pod N 97/2019 vodi nepravdni postopek za 
razglasitev pogrešanca Bojana Bedžuha, rojenega 8. 1. 
1952 na Ptuju, sina Ane in Ivana Bedžuha, za mrtvega. 
Zadnje poročilo o pogrešanem je iz junija 2010.

Sodišče je pogrešanemu Bojanu Bedžuhu s skle-
pom z dne 21. 5. 2020 postavilo skrbnika za posebni 
primer, in sicer odvetnika Matica Klemenčiča, ki ima 
pooblastila zakonitega zastopnika.

S tem oklicem sodišče poziva pogrešanega in vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču 
v treh mesecih od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče, če ne bo ugotovilo 
drugače, pogrešanega Bojana Bedžuha razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 21. 5. 2020

Kolektivni delovni spori

X Pd 594/2020 Os-3243/20
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na pod-

lagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih 
(v nadaljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane 
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med pred-
lagateljem: Sindikat Ministrstva za obrambo, Dalmati-
nova ulica 4, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem: 
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, za-
radi: kršitve kolektivne pogodbe – pačilo solidarnostne 
pomoči.

1 Uradni list RS, št. 10/04.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena 
ZDSS-1).

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglas-
ni deski tega sodišča dne 3. novembra 2020.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2020
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Preklici

Drugo preklicujejo 

ALEKSEJ d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - Ca-
podistria, izvod licence, št. GE010563/05521/002, za 
vozilo z reg. št. CE GL-133. gnx-342273

ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, potrdilo za voz-
nika, št. 014737/SŠD54-3-5713/2019, izdano na ime 
Petrović Dušan. gne-342267

ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, potrdilo za voz-
nika, št. 014737/SŠD54-3-1834/2020, izdano na ime 
Novaković Milovan. gnd-342268

ANTRANS d.o.o., Dolina 25, Lesce, potrdilo za voz-
nika, št. 014737/SŠD54-2-1834/2020, izdano na ime 
Mijailović Mišo. gnc-342269

AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska 
ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika, 
št. 013355/SŠD61-2-3736/2018, izdano na ime Kopuno-
vić Mile, veljavno od 26. 7. 2018 do 14. 10. 2018, izdano 
pri Obrtni zbornici SLovenije, leta 2018. gnm-342259

AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska 
ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika, 
št. 013355/AD61-5413/2018, izdano na ime Išljamovič 
Miroslav, veljavno od 5. 11. 2018 do 27. 12. 2018, izda-
no pri Obrtni zbornici Slovenije, leta 2018. gnl-342260

 Bobalj Slobodan, Videm 53, Dol pri Ljubljani, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500012231004, izdal 
Cetis Celje d.d. gnn-342283

 CPK d.d., Ulica 15.maja 14, Koper - Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500045994000, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Vinko Vrh. gnw-342274

FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Ro-
gaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 014367/SŠD64-2-
2416/2019, izdano na ime Mijatović Radovan, veljavnost 
od 18. 4. 2019 do 6. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetni-
ška zbornica Slovenije. gnt-342277

FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Ro-
gaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 014367/BGD64-8-
5795/2018, izdano na ime Rudnički Zvonimir, veljavnost 
od 21. 12. 2018 do 1. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjet-
niška zbornica Slovenije. gns-342278

FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Ro-
gaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 014367/AĆ64-3-
5795/2018, izdano na ime Vukašin Đurđev, veljavnost 
od 27. 11. 2018 do 31. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije. gnr-342279

FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Ro-
gaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 014367/AĆ64-2-
5795/2018, izdano na ime Ćolić Milan, veljavnost od 27. 
11. 2018 do 31. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnq-342280

FLUCHER TURIZEM d.o.o., Kidričeva ulica 14, Ro-
gaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 014367/RB64-2-
2641/2017, izdano na ime Popović Siniša, veljavnost od 
2. 6. 2017 do 30. 5. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gnp-342281

Kep Jan, Ronkova ulica 8, Slovenj Gradec, spriče-
valo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestne-
ga prevoza blaga, št. 803240, izdano pri Ministrstvu za 
infrastrukturo, leta 2014. gnq-342255

KRAJNC BOJAN S.P., MOČNA 50 A, Pernica, potr-
dilo za voznika, št. 016845/SŠD31-10-6864/2019, izda-
no na ime Paunovski Daniel, veljavnost od 25. 12. 2019 
do 12. 9. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-342275

KRAJNC BOJAN S.P., MOČNA 50 A, Pernica, potr-
dilo za voznika, št. 013463/BGD31-2-6411/2019, izdano 
na ime Cvetinčanin Branislav, veljavnost od 19. 11. 2019 
do 24. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu-342276

KTL d.o.o. - v stečaju, Mali Obrež 6A, Dobova, li-
cenco, št. G007652/07258. gnp-342256

KTL d.o.o. - v stečaju, Mali Obrež 6A, Dobova, iz-
vod licence, št. G007652/07258/002. gno-342257

PETAR CARGO d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 51691, izdano na ime Miloš 
Mitrašinovič, veljavno od 29. 10. 2019 do 20. 11. 2020, 
izdano pri Gospodarski zbornici Slovenije, leta 2019. 
gnk-342261

PETAR CARGO d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljublja-
na, potrdilo za voznika, št. 54912, izdano na ime Danijel 
Veselinović, veljavno od 5. 2. 2020 do 5. 12. 2021, izdano 
pri Gospodarski zbornici Slovenije, leta 2020. gnj-342262

PETAR CARGO d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub-
ljana, potrdilo za voznika, št. 60937/8534, izdano na 
ime Nebojša Janković, veljavno od 24. 8. 2020 do 
21. 7. 2021, izdano pri Gospodarski zbornici Slovenije, 
leta 2020. gni-342263

SIMONOVIĆ TRANS d.o.o., Celovška cesta 69B, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE011101/08652/00, za vo-
zilo Mercedes Actros 1844, reg. št. LJ28-PPF, veljaven 
do 19. 11. 2024. gng-342265

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, Cir-
kovce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-160/2015, 
izdano na ime Gračanin Hasan, veljavno od 12. 1. 2015 
do 30. 11. 2017. gnb-342270

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, 
Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 015098/SŠD52-3-
4074/2018, izdano na ime Đorđević Dejan, veljavno od 
24. 8. 2018 do 3. 9. 2019. gnz-342271

SREČKO FRANGEŽ S.P., Zgornje Jablane 11, 
Cirkovce, potrdilo za voznika, št. 011509/AD52-2-
1971/2016, izdano na ime Markovič Saša, veljavno od 
5. 5. 2016 do 30. 11. 2017. gny-342272

Stavrević Rajka, Vojkova cesta 18, Ljubljana, štam-
piljko z vsebino Rajka Stavrević, dr. med., specialistka 
psihiatrije. gnl-342264

Sukič Darko s.p., Dolgi most 8A, Ljubljana, li-
cenco, št. 015884/003, za vozilo Iveco Stralis, reg. 
št. LJ CF 307, veljavno do leta 2023. gnr-342254

ŠEGULA ALEKSANDER S.P., Spuhlja 103B, Ptuj, 
potrdilo za voznika, št. 016787/RB52-4-949/2020, iz-
dano na ime Smiljić Evelin, veljavno od 15. 2. 2020 do 
23. 4. 2020, izdano pri Obrtni zbornici Slovenije, leta 
2020. gnf-342266

 ZAGOŽEN d.o.o., Cesta na Lavo 2A, Žalec, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500010427002, izdano 
na ime Janez Blazinšek, izdal Cetis d.d. gnn-342258

ZRAKIĆ NADA S.P., Prapreče pri Straži 23, Straža, 
dovolilnico, št. 547749, oznaka države 804/03, država 
Ukrajina. gno-342282
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