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Javni razpisi

 Ob-1020/21

Sprememba

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako 
P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih 
z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problem-
skih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020, 
Ob-3566/20.

Spremeni se naziv javnega razpisa, in sicer 
P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih ob-
močjih v Republiki Sloveniji.

Prav tako se spremembe nanašajo na naslednje 
točke javnega razpisa:

3. Viri financiranja
Se v celoti briše točka 1., ki glasi:
»1. Sredstva za problemska območja z visoko brez-

poselnostjo v višini 4.540.000,00 EUR zagotavlja pro-
račun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Predvidena višina sredstev je določena s Poslov-
nim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih 
območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji, 
in sicer:

Pokolpje v višini 2.590.000 EUR,
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.
Se točka 2. v celoti nadomesti z:
»1. Sredstva za obmejna problemska območja v 

višini 7.941.128,95 EUR zagotavlja proračun Republike 
Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehno-
logijo.

Vsa predvidena sredstva so namenjena obmejnim 
problemskim območjem v Republiki Sloveniji.«

4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se v prvem odstavku spremenita točki c) in d) in se 

v celoti nadomestita z:
»c) ima na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali 

obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 
6 mesecev;

d) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo na obmej-
nem problemskem območju;«

Se v celoti briše drugi odstavek, točka I., ki glasi:
»I. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki 

imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed nasled-
njih problemskih območij z visoko brezposelnostjo v 
Republiki Sloveniji:

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.«

5. Upravičeni stroški
Se peti odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
»Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe po-

slovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na obmejnih 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji.«

6. Vsebina vloge
Se točke 1., 3. in 5. spremenijo in v celoti nado-

mestijo z:
1. »Vloga za financiranje P7R 2020 – Mikrokrediti 

na obmejnih problemskih območjih v RS« je dostopna 
na e-portalu Sklada.

3. Izjava o lastnem premoženju s prilogami 
(GURS/cenitev, ZK izpisek/i) – obrazec najdete na splet-
ni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://pod-
jetniskisklad.si/sl/razpisi, kjer je objavljen razpis. Izjava 
mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključ-
no z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega 
premoženja).

5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 
eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

– za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 5. 
2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;

– za prijavne roke od 1. 6. 2021 do vključno 1. 10. 
2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Spremeni se prvi odstavek, ki določa pravno podla-
go, in sicer se brišejo naslednje alineje:

»– Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemska območja z visoko brezposel
nostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16),

– Spremenjenega programa spodbujanja konku-
renčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade 
RS, št. 303012/2016/4 z dne 23. 6. 2016),

– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov 
razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče 
in Trbovlje (sklep Vlade RS, št. 0072619/2013/7 z dne 
25. 7. 2013) s spremembami,«

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 4300-11/2020 Ob-1002/21

Sprememba
javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
redno vzdrževanje občinskih cest,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 164/20 
z dne 13. 11. 2020, št. objave Ob-3264/20.

V 12. točki se rok za predložitev prijav spremeni 
tako, da se glasi: »27. 1. 2021«.
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V 13. točki se datum odpiranja prijav spremeni tako, 
da se glasi: »27. 1. 2021«.

V 14. točki se datum za podajo zahtev za dodatna 
pojasnila spremeni tako, da se glasi: »12. 1. 2021«.

Občina Brežice

 Ob-1021/21

Zaprtje javnega razpisa

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 
objavlja zaprtje Javnega razpisa P7-2 2020 COVID 
Mikrokrediti 2020, 2021 (objava v Uradnem listu RS, 
št. 139/20 z dne 9. 10. 2020 – Ob3025/20).

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

 Ob-3581/20
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih 

projektov na področju intermedijskih umetnosti,  
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika 

Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo,  
z oznako JPR-IMU-2021

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-
vitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projek-
tov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 
2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, na-
menjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-IMU-2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo 
izvajalci izvedli v letu 2021.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenje-
nih za predmet razpisa, znaša 100.000 EUR.

Razpis bo trajal od 8. 1. 2021 do 12. 2. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 8. 1. 2021 objavljeno 

na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/jav-
ne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1018/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne 

dediščine, ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala 
Republika Slovenija iz dela proračuna, 

namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih 
projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih 

in najpomembnejših kulturnih spomenikov,  
ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala 

Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  
za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev  

za določene nujne programe Republike Slovenije  
v kulturi (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni 

projektni razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih 

projektov na področju nepremične kulturne dediščine, 
ki jih bo v letih 2021–2022 sofinancirala Republika Slo-
venija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo, in za 
izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj 
ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, 
ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Za-
kona o zagotavljanju sredstev za določene nujne pro-
grame Republike Slovenije v kulturi (v nadaljevanju: 
spomeniškovarstveni projektni razpis, oznaka: JPR2 
SVP202122).

Namen razpisa je izvajanje Zakona o zagotavljanju 
sredstev za določene nujne programe Republike Slove-
nije v kulturi in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih 
spomenikov (v nadaljnjem besedilu: spomeniki).

Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniškovar-
stvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih 
spomenikov in njihovih delov:

Sklop 1: sofinanciranje obnovitvenih del za ohra-
njanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in 
njihovih delov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorskore-
stavratorskih posegov na delih nepremičnih spomeni-
kov po Katalogu konservatorskorestavratorskih del na 
nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje 
Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, septem-
ber 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) 
na spomenikih.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za razpis, je 6,500.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 8. 1. 2021 do 9. 2. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 8. 1. 2020 objavljeno 

na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://ejr.ekultura.
gov.si/ejr-web

Ministrstvo za kulturo

Št. 5100-30/2020-2 Ob-1013/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilni-
ka o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter sprem-
ljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 142/20; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – urad-
no prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru1, 112/07, 9/11, 
57/12 – ZPOP1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19 v nadaljeva-
nju: Zakon); Metodologije ocenjevanja prijav za razpise 
št. 63192/201338 z dne 5. 6. 2017 – uradno preči-
ščeno besedilo, 63192/201339 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 631-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 
6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 
z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 
6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020 in 6319-2/2013-62 
z dne 4. 1. 2021; v zvezi z Dogovorom o multilateral-
ni vodilni agenciji (Multilateral lead Agency Agreement 
(MLA), št. 0205/20201 objavlja

http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web
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javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih 
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov 

Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi 

vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-
like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: ARRS).

2. Predmet javnega razpisa: Predmet Javnega raz-
pisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali 
tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer 
FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: 
javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvo-
stranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega 
projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije 
(Weave), ki je bil na javnem razpisu Fonds zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: 
FWF) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozi-
tivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem 
dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelu-
jeta avstrijski in slovenski vodja raziskovalnega projek-
ta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v 
skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave 
poleg njiju lahko sodelujejo tudi češki (GA ČR), flam-
ski (FWO), luksemburški (FNR), nemški (DFG), poljski 
(NCN) ali švicarski (SNSF) vodja projekta (v nadaljeva-
nju: tristranski raziskovalni projekt).

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko 
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti 
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, 
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in 
s predpisi ARRS.

Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev 
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj 
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo 
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem 
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega 
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju razisko-
valne dejavnosti.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je 
izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno- 
razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih 
razi skovalcev v skupne dvostranske in tristranske 
razisko valne projekte skladno z dogovorom o multilate-
ralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih 
Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWF (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), 
GA ČR (Grantová Agentura České Republik, Češka), 
FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaan-
deren, Belgija – Flandrija), FNR (Fonds National de 
la Recherche, Luxemburg), DFG (German Research 
Foundation, Nemčija), NCN (Narodowe Centrum Nauki, 
Poljska) in SNSF (Swiss National Science Foundation, 
Švica).

5. Pogoji javnega razpisa
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evi-
denčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpi-
san v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev 
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima 

evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec 
ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži 
Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in 
vodja raziskovalnega projekta.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti dok-
torat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspe-
šnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskoval-
nega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je 

lahko največ tri leta.
(6) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega 

raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR 
letno.

(7) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranske-
ga raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis, 
ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v prime-
ru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi češki, 
flamski, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski del 
skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo biti ozko 
povezana/i in komplementarna/i, znanstveni prispevek 
vsake izmed strani mora biti jasno razviden. Skupna 
prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega 
projekta mora izpolnjevati pogoje pri FWF.

(8) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospo-
darska družba, morajo skladno z veljavnimi pravili o 
državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti 
predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje držav-
nih pomoči ARRS-DP-LA-2021.

5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

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

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zapo-
slen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni 
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delov-
nega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem 
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov, 
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.

(4) Člani projektne skupine (razen mladih razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih 
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj 
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.

(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno 
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO 
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v ob-
dobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj 
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer 
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem 
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvaja-
njem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelu-
joče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni 
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF po-

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects
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zitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije 
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega 
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni 
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v prime-
ru, da raziskovalni projekt sprejmejo v sofinanciranje vse 
sodelujoče partnerske agencije.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1.
Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na 

dan vsakokratnega odpiranja prijav na javni razpis, ki se 
izvede v skladu z 12. točko predmetnega javnega raz-
pisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega 
odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s 
strani FWF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja 
vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2.
Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob 

sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejav-
nosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur 
raziskovalnega dela vodje in članov projektne skupine, 
ki se preverja na letnem nivoju. V primeru neizpolnjeva-
nja pogojev se pogodba o (so)financiranju raziskovalne 
dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projekta v 
sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega 
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih razisko-
valnih projektov pa tudi z vodjo češkega, flamskega, 
luksemburškega, nemškega, poljskega ali švicarskega 
dela raziskovalnega projekta, pripravi prijavo skupne-
ga raziskovalnega projekta v skladu z določili FWF in 
jo odda na javnem razpisu FWF. Vodja slovenskega 
dela raziskovalnega projekta odda prijavo na zadevni 
razpis, ki vključuje povzetek vsebine prijave skupnega 
raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo 
ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc. Prijavitelj na isti elektronski 
naslov, ki je naveden pod točko 11.2. zadevnega javne-
ga razpisa, odda tudi skupno prijavno vlogo, ki je bila 
oddana na razpis FWF.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. ARRS na 
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma o 
vodilni agenciji Multilateral Lead Agency Agreement, 
št. 020-5/2020-1 sofinancira udeležbo slovenskih prija-
viteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskoval-
nih projektih, ki so na razpisu FWF v postopku medna-
rodne recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče 
partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti 
ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji posredu-
je seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. 
Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje, obravna-
va Znanstveni svet ARRS in sprejme predlog finanč-
no ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v 
odločitev direktorju ARRS. ZSA pri odločitvi upošteva, 
da se v sofinanciranje lahko uvrstijo samo prijave, ki jih 
v sofinanciranje sprejmejo vse sodelujoče partnerske 
agencije. Prijave, za katere vse sodelujoče partnerske 
agencije še niso podale soglasja k sofinanciranju, ZSA 
uvrsti na predlog finančno ovrednotenega seznama pri-
jav pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen s 
pridobitvijo soglasja partnerskih agencij. Direktor ARRS 
na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda 
prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma za-
vrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smerni-

cami Weave in ob upoštevanju proračunskih možnosti v 
sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skupnih 
dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki 
bodo predmet ocenjevalnega postopka pri FWF in jih 
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v 
sofinanciranje. Slovenski del skupnega dvostranskega 
ali tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen 
raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR 
letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) 
po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent pol-
ne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta 
polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav 
raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se 
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenje-

na pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti, 
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter 
druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih 
strank.

Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izva-
janje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili veljavne nacionalne strategije 
odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskoval-
nih podatkov morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter 
številko raziskovalnega projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja razisko-
valnega projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti 
posebno spletno stran oziroma podstran, ki bo namenje-
na raziskovalnemu projektu ter bo omogočala disemina-
cijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne stra-
ni so: vsebinski opis raziskovalnega projekta z osnov-
nimi podatki glede sofinanciranja, sestava projektne 
skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, 
faze raziskovalnega projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvaja-
nja raziskovalnega projekta ter navedba logotipa ARRS 
in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu 
SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. 
Spletna stran predstavitve raziskovalnega projekta mora 
ostati aktivna še pet let po zaključku raziskovalnega 
projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča 
v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vse-

bovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in 
dokument:

1. ARRS-WEAVE-2021;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zapo-

slitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne 
številke raziskovalca);

3. ARRS-DP-LA-2021 (ko v prijavi kot izvajalec razi
skovalnega projekta nastopa gospodarska družba).

11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter oprem
ljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-
cu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021. Prijava na javni 
razpis se lahko odda na način določen v točki 11.1. ali 
na način določen v točki 11.2.
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11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na 
obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-2021 na elek-
tronska poštna naslova: WEAVE.FWF@arrs.si in Glav-
naPisarna@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter odda-
na na elektronski poštni naslov: WEAVE.FWF@arrs.si.

Prijava se na elektronski naslov: WEAVE.FWF@
arrs.si odda tudi na obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.
doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. 
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa 
in digitalno podpisana, morata biti vsebinsko popolno-
ma enaki.

Prijavitelj mora na elektronski poštni naslov: 
WEAVE.FWF@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlo-
go, ki je bila oddana na razpis FWF.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega 
projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na elektronski poštni naslov: WEAVE.FWF@arrs.si na 
obrazcu ARRS-WEAVE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek 
vodje raziskovalnega projekta in v tiskani obliki, ki mora 
biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika ozi-
roma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskoval-
nega projekta ter žigom prijavitelja.

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

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo FWF« 
ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijavitelj mora na elektronski poštni naslov: 
WEAVE.FWF@arrs.si oddati tudi skupno prijavno vlo-
go, ki je bila oddana na razpis FWF.

11.3. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v 

celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v predpi-
sani obliki in je oddana na predpisan način (točka 11.1. 
– elektronska; točka 11.2. – elektronska in tiskana) ter 
vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni 
razpis.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje pri-
jav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. 
Prijave, ki bodo oddane na način, ki je določen v točki 
11.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za 
odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila 
prijaviteljem. Če iz ovojnice ne bo mogoče razbrati pri-
javitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s 
Pravilnikom o postopkih.

12. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpira-
nje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu 
ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene pri-
jave, in sicer po vrstnem redu prispetja.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni predvidoma v osmih dneh od spreje-
ma odločitve pristojnega organa.

14. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je od-
prt do preklica oziroma do odprtja novega javnega 
razpisa.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel. 
+386/1/400-59-24, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 331-31/2020-7 Ob-3585/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini 
Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 36/15 in 194/20) in Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja 
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2021

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja 
na območju MOL za naslednji vrsti ukrepov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1. 1 – Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo
Podukrep 1. 2 – Posodabljanje kmetijskih gospo-

darstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo
Podukrep. 1. 3 – Urejanje pašnikov
Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 

dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v 
nekme tijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – 
de minimis

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozd-

nih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov.
Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 

na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči po Ukrepu 1 – Pomoč za 

naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospo-
darstvih v zvezi s primarno proizvodnjo ter podukrepi 
v okviru tega ukrepa in Ukrepu 3 – Pomoč za naložbe 
za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospo-
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darstvih Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja v Me-
stni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 36/15 in 194/20), ne smejo preseči 
najvišjih zneskov pomoči iz 14. in 29. člena Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se pomoč za 
projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sred-
stev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega odstav-
ka 81. člena in iz 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 v 
zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumu-
lacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, 
ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne sme kumulirati s podporo de mini-
mis v smislu Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, glede 
na iste upravičene stroške, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč iz Ukrepa 1 – Pomoč za naložbe v opred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za:

– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja MOL;
– že izvedena dela;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali Evropske unije;
– naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih 

gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo toplokrvnih pasem 
konj, prašičev, perutnine in kuncev.

Pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, 
razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano 
vrednost, le-ta ni izterljiv.

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

Pomoč za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 se lahko dodeli le kmetijskim gospodar-
stvom (mikro podjetjem), ki niso naslovniki neporavna-
nega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa 
Komisije (EU), s katerim je bila pomoč razglašena za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom in niso 
podjetja v težavah.

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

Pomoč de minimis ne sme biti namenjena izvozu 
oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države 
ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, nepo-
sredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednost-
no rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Pomoč de minimis se ne sme uporabljati za nabavo 
vozil za cestni prevoz tovora.

Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki 
so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZDC in 

54/18 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji 
ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla 
polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena 
enotnemu podjetju v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev MOL, države ali 
Evropske unije, ne sme preseči 200.000 eurov, v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000 eurov.

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

Če je podjetje dejavno v sektorjih ribištva in akva-
kulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s 
seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije in predelave in trženja kmetijskih proizvodov s 
seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se pomoč 
dodeli v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1407/2013.

Pomoč za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se ne sme uporabljati za 
nakup rabljene opreme in naprav.

Do pomoči za Ukrepe v skladu z Uredbo Komisi-
je (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, niso upravičene 
pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro 
podjetja, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 
MOL, države ali do zaposlenih v podjetju.

Upravičenci pomoči za Ukrepe v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 702/2014 in Ukrepe de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne smejo 
pričeti z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o do-
delitvi pomoči.

Upravičenci lahko vložijo skupaj največ dve vlogi 
(po eno vlogo za posamezno naložbo) za pomoči iz 
ukrepov v tem javnem razpisu.

Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za 
posamezne ukrepe izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 1 – Pomoč 
za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 
14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Upravičenci do sredstev za podukrepa 1.1 in 1.2 
so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
na območju MOL in katerih naložba se izvaja na ob-
močju MOL.

Upravičenci do sredstev za podukrep 1.3 so pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podje-
tja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v 
register kmetijskih gospodarstev in katerih naložba se 
izvaja na območju MOL.
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Intenzivnost pomoči iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 je:
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepov 1.1, 
1.2 in 1.3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospo-
darstvu lahko znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz podukrepov 1.1, 1.2 in 1.3 pred
loži nosilec kmetijskega gospodarstva.

1.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 3 – Pomoč za 
naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih

Upravičenci do sredstev za ukrep 3 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, vpisana v re-
gister kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju 
MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 3 je:
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 

kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetijsko dejavnost in

– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na 
ostalih območjih.

Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 3 za po-
samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 3 predloži nosilec kme-
tijskega gospodarstva.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1 Upravičenci do pomoči za Ukrep 4 – Pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tijskem gospodarstvu

Upravičenci do sredstev za ukrep 4 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v 
register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na območju 
MOL in katerih naložba se izvaja na območju MOL.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 4 je do 50 % upravi-
čenih stroškov oziroma do 10.000 eurov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 4 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

2.2 Upravičenci do pomoči za Ukrep 5 – Pomoč za 
izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

Upravičenci do sredstev za ukrep 5 so pravne in 
fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, 
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano 
v register kmetijskih gospodarstev, ima sedež na ob-
močju MOL in se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo 
ter predelavo in trženjem na kmetijskem gospodarstvu.

Intenzivnost pomoči iz ukrepa 5 je do 100 % upra-
vičenih stroškov.

Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne raz-
pisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
za vsak posamezen ukrep.

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

1.1. Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
Podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo
Pomoč iz podukrepa 1.1 se dodeli za kritje nasled-

njih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugod-

nimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega 

nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, 
večletnega sadilnega materiala, razen jagod);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev 
nasada špargljev.

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.1 so:
– gradbeno dovoljenje za postavitev rastlinjaka, če 

je to zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, 
oziroma druga ustrezna dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo 
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov 
(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovo-
sti);

– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, 
minimalne površine 300 m2;

– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti 
nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 
0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha jagodi-
čja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora 
vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,4 ha 
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha lupinarjev ali 
0,1 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne po-
vršine 0,4 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,3 ha 
lupinarjev ali 0,1 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora 
vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha šparg-
ljev na zemljišču v svoji lasti;

– na novo postaviti nasad špargljev minimalne po-
vršine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo

Pomoč iz podukrepa 1.2 se dodeli za kritje nasled-
njih upravičenih stroškov:

– stroški gradnje enoetažnih objektov za rejo živali 
do vključno 100 m2 površine, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji (stroški materiala in storitev);

– stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za 
rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki 
služijo primarni kmetijski proizvodnji (stroški materiala 
in storitev);

– stroški nakupa opreme objektov za rejo živali 
(oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, 
molzna, prezračevalna oprema ipd.).

Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.2 so:
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objek-

tov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukcijo ali 
adaptacijo objektov za rejo živali in pomožnih kme-
tijskih objektov na kmetiji, če je zahtevano s predpisi 
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s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna 
dokumentacija;

– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za nalož-
bo iz prejšnje alineje;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino 
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo 
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi ve-
like živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha), na 
varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha, 
oziroma kot to določajo državni predpisi za posamezna 
področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z 

izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omeje-

nimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih z 

omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju 
ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi 
možnostmi;

b) za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za gradnjo enoetažnih objek-

tov za rejo živali do vključno 100 m2, rekonstrukcijo ali 
adaptacijo objektov za rejo živali, če je zahtevano s pred-
pisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna 
dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo;

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– čebelarjenje z najmanj 20 čebeljimi družinami av-
tohtone kranjske čebele;

– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo.

Podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov
Pomoč iz podukrepa 1.3 se dodeli za kritje naslednjih 

upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z električno ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1. 3 so:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 2,5 ha;
– dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za po-

stavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo 
paše);

– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v 
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

1.2. Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

Pomoč iz ukrepa 3 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški za naložbe v obnovo kmetijskih stavb, kot 
so kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak itd. (stroški 
za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 3 so:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične 

kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
področje kulture;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013

2.1. Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu

Pomoč iz ukrepa 4 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo pri-
marnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;

– stroški gradnje ali obnove objekta za predelavo 
primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in 
zelišč;

– stroški nakupa opreme in naprav za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški gradnje ali obnove objekta za prodajo pri-
delkov in izdelkov s kmetij;

– stroški nakupa opreme in naprav za turizem na 
kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za turizem na 
kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za predelavo 
gozdnih lesnih sortimentov.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 4 so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, 
v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je 
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– najmanj dve ponudbi oziroma predračuna za na-
črtovano naložbo.

2.2. Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposab
ljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja – de minimis

Pomoč iz ukrepa 5 se dodeli za kritje naslednjih 
upravičenih stroškov:

– stroški tečajev za pridobitev certifikata nacionalne 
poklicne kvalifikacije.

Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 5 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za ka-

tere se pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja za 

pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za 
opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter prede-
lavo in trženje kmetijskih proizvodov;

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavno-
sti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti;

– certifikat mora biti pridobljen v letu 2021, do roka 
navedenega za predložitev zahtevka za izplačilo sred-
stev v pogodbi.

IV. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Merila za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo, podukrep 1.1 – Posodab-
ljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko 
proizvodnjo, podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih 
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gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo, 
podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov so:

– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 
gospodarstva od leta 2016,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– standard kmetijske pridelave,
– status upravičenca,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Merila za Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranja-

nje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska 

gospodarstva od leta 2016,
– starost vlagatelja,
– status upravičenca,
– starost objekta,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de minimis v 

skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
Merila za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo 

in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetijskih gospodarstvih – 
de minimis so:

– prejeta sredstva za naložbe na kmetijskem go-
spodarstvu od leta 2016,

– starost vlagatelja,
– izobrazba vlagatelja,
– status dejavnosti,
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe,
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-

no 100 točk.
Za Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposab

ljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja – de minimis se za dodelitev pomoči 
upošteva naslednje merilo:

– vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
sredstev, se ocenijo s 100 točkami.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 100.000,00 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah ukre-
pov:

1. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014:

Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo – 40.000,00 EUR;

Ukrep 3 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 30.000,00 EUR.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013:

Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu in

Ukrep 5 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja – de minimis.

Skupna okvirna vrednost za Ukrep 4 in Ukrep 5 je 
30.000,00 EUR.

V kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih 
vlogah za naložbe v okviru posameznega ukrepa ali 
sklopa ukrepov nižja od predvidenih sredstev za po-
samezen ukrep oziroma sklop ukrepov, se preostanek 

sredstev prerazporedi kot pomoč drugemu ukrepu v isti 
vrsti ukrepov ali pa naslednji vrsti ukrepov.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe prora-
čuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo oddati vloge za ukrepe 1, 3, 4 

in 5 izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na na-
slov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, 
vključno do 1. 3. 2021 (velja datum žiga pošte). Vloga 
za dodelitev sredstev za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe 
v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in Ukrep 3 
– Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine 
na kmetijskih gospodarstvih, se pripravi na obrazcu 
VLOGA 1. Vloga za Ukrep 4 – Pomoč za naložbe v pre-
delavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospo-
darstvu se pripravi na obrazcu VLOGA 2 in za Ukrep 5 
– Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trže-
nja – de minimis, na obrazcu VLOGA 3.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot 
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa in so navedeni na obrazcu vloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti 
A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. V 
primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več name-
nov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrepe 1, 3, 4 in 5, ki ga vodi 

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov v Mestni občini Ljubljana za 
leto 2021 s področja dodelitev državnih pomoči za ukre-
pe razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: komisija), 
se bo pričelo dne 4. 3. 2021. Odpiranje vlog ne bo javno. 
V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpira-
nje ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog gle-
de na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpi-
ranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila 
mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan 
MOL.

Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene 
v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, 

določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dose-
gli najnižje število točk v okviru posamezne vrste ukrepa, 
vendar le v primeru, če zaprošena sredstva vseh vlaga-
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teljev presegajo okvirno višino razpoložljivih sredstev po 
posameznih vrstah oziroma sklopih ukrepov.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne ob-
veznosti med MOL in prejemnikom.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpi-
si-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu: 
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja, Od-
sek za razvoj podeželja, Zarnikova 3, Ljubljana, V. nad-
stropje, soba 503 a.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v 

sredo, 21. 1. 2021, ob 11. uri, v sejni sobi 505 (V. nad-
stropje), Zarnikova 3, Ljubljana.

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumenta-
cijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji dobijo 
vsak delovni dan pri Teodori Makoter, tel. 01/3064311 
ali Maruški Markovčič, tel. 01/3064309, med 9. in 12. 
uro ter na elektronskem naslovu teodora.makoter@ljub-
ljana.si in maruska.markovcic@ljubljana.si.

Mestna občina Ljubljana

 Ob-3590/20
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-

lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka 
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17, 80/17 in 73/19), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih 

programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica v letu 2021

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otro-
ških in mladinskih programov in projektov iz sredstev 
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:

– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in 
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 
14. leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja 
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med 
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja 
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigova-
nja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja 
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in 
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne parti-
cipacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga o 
družbenih vprašanjih.

– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe 
in projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposab
ljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega 
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega 
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, so-
delovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, 
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, pre-
prečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilno-
sti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, 
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih, 
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne 
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega 
časa, informacijske dejavnosti.

Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in 
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska 
projekta.

Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko 
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim 
zaporedjem in trajanjem izvedbe.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 57.000 €.

Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v 
letu 2021.

Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico 
do spremembe višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2021.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021, 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in 
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova 
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in 
mladinskim programom in projektom za opravljanje in 
razvoj dejavnosti.

3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladin-
skih programov in projektov profitnega značaja, formal-
nega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, 
vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in 
opreme, turističnih potovanj, turističnih izletov in turistič-
nih letovanj, športnih tekmovanj in športnih programov, 
vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupno-
sti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki 
predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske 
programe in projekte.

4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in 
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje 
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma 
drugih proračunskih postavk:

a) za otroške programe in projekte:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, kate-

rih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali 

enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz 
mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov in projektov 
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma 
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno 
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu 
oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,
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– niso na drugih javnih razpisih mestne občine 
oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,

– program ali projekt je neprofitne narave (višina 
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani 
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva 
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega 
dela se definira ob vsakoletnem razpisu),

– program ali projekt mora biti pretežno izveden na 
območju mestne občine,

– vsebina programa ali projekta mora ustrezati 
predmetu javnega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa 
dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 
dnevom odpiranja prijav,

– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do 
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju 
otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih 
let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore 
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom 
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih 
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splo-
šnega pogoja za prijavo,

– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju 
in o prijavljenem programu z namenom objave rezulta-
tov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s 
predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o 
varstvu osebnih podatkov.

6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani 
na podlagi meril in kriterijev za izbor programov in pro-
jektov, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in 
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova 
Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, upo-
števaje razpisana sredstva.

Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in 
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja)

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na 
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen progra-
ma/projekta (do 40 točk); kakovost predstavitve progra-
ma/projekta: program/projekt ima razviden časovni plan, 
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi 
(do 10 točk); program/projekt pripomore k večji raznovr-
stnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe 
v mestni občini (do 10 točk); inovativnost programa/pro-
jekta (do 5 točk); smotrnost izvedbe programa/projekta z 
vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni občini 
(do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem 
in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij 
in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna do-
stopnost (do 10 točk).

Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in pro-
jekte na podlagi naslednjih meril: delež lastnih sredstev 
prijavitelja (do 20 točk).

V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti programi ozi-
roma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih 
100 točk.

Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte 
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma 
projekta (do 120 točk) in finančnega vrednotenja progra-
ma oziroma projekta (do 30 točk).

V letu 2021 bo mestna občina odobrena sredstva 
za sofinanciranje programa/projekta nakazovala sklad-
no z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Po-
drobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in 
predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa 

oziroma projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni 
dokumentaciji.

7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. V kolikor 
prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični 
projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila 
pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena projekta.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mest-
ne občine Nova Gorica www.novagorica.si, pod rubriko 
Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti 
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko dobijo na tel. 05/3350353 (mag. Robert Cencič).

8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova 
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glav-
ni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako 
»Javni razpis – OMD 2021 – Ne odpiraj«, do vključno 
9. 2. 2021 do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 
9. 2. 2021 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je 
vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno od-

premljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po 
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso predložene 
na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s 
sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora 
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge, 
ki jih določa razpisna dokumentacija

9. Postopek dodeljevanja sredstev vodi Oddelek 
za družbene dejavnosti, posamezne naloge v postopku 
in ocenjevanje prijavljenih otroških in mladinskih pro-
gramov in projektov pa opravlja petčlanska strokovna 
komisija za oceno otroških in mladinskih programov in 
projektov v mestni občini, imenovana s strani župana.

10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 9. 2. 
2021 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno 
obveščeni v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 410-3/2020 Ob-1014/21
Občina Litija na podlagi Zakona o športu (Uradni 

list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Odloka o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/18), Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 200/20), Letnega programa športa v Občini Litija 
za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020 na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija (v nadalje-
vanju: LPŠ 21 22), objavlja

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2021
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 

Litija.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Litija za leto 2021.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci športnih 

dejavnosti (športna društva, zveze in klubi, šole, vrtci, 
podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

a) so registrirani in imajo sedež oziroma stalno 
prebivališče v občini najmanj eno leto pred objavo JR;

b) imajo:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za 
opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, ki predvideva vir 
prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;

– v skladu z lastnim temeljnim ali ustanovitvenim 
aktom urejeno evidenco članstva (velja za športna dru-
štva in športne zveze) ter evidenco o udeležencih pro-
gramov;

c) izvajajo športne programe oziroma dejavnosti na 
področjih športa v skladu s tem odlokom in LPŠ;

d) se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje.

4. Sofinanciranje upošteva načelo, da so prora-
čunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih 
programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa 
LPŠ 21 22.

5. Višina sredstev za sofinanciranje programov 
športa ter športnih objektov in prireditev v letu 2021 
je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 
2021 in v LPŠ 21 22 ter znaša 224.700 EUR za pro-
grame športa. Izvajalci športnih programov prejmejo 
sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju 
športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.

6. Vlagatelji morajo v svoji prijavi posredovati natan-
čen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih 
na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni 
strani Občine Litija: www.litija.si.

7. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 19. 2. 2021, 
do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – 
tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 19. 2. 2021). Odpi-
ranje prijav bo v ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 10. uri, v 
prostorih Občine Litija, in ne bo javno.

8. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obraz-
cih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jere-
bova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj 
– vloga za šport 2021!". Ovojnica je lahko označena tudi 
na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za pri-
javo na javni razpis za šport 2021. Vlagatelj na ovojnici 
navede svoj naziv in naslov. Komisija ne bo obravnavala 
prijav, ki bodo:

– oddane po določenem roku za oddajo prijav;
– neustrezno označene;
– nepopolne glede na predpisane obrazce oziroma 

ne bodo vsebovale zahtevanih prilog tudi po izteku roka 
za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o 
dopolnitvi.

9. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skla-
du z odlokom in merili za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo 
sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih progra-
mov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo 

biti porabljena v letu 2021 za namene, za katere so bila 
dodeljena.

10. Vlagatelji bodo o izidu razpisa predvidoma ob-
veščeni v roku enega meseca po odpiranju prijav.

11. Dodatne informacije lahko zainteresirani prej-
mejo po epošti: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.
litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-4/2020 Ob-1015/21
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 
– ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 200/20), Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov na področju ljubiteljske kulture 
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20; v nadaljevanju: 
pravilnik), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija 
za leti 2021 in 2022, sprejetega dne 21. 12. 2020 na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija (v nadalje-
vanju: LKP 21 22), objavlja

javni razpis
za razdelitev sredstev na področju kulture  

v Občini Litija za leto 2021
Področja kulturnih programov oziroma projektov, 

ki so predmet razpisa: ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
obratovalni stroški kulturnih domov in večnamenskih 
dvoran ter vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena.

Umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge 
kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni 
program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil, določa 
pravilnik s pogoji in merili ter LKP 21 22.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: do prido-
bitve sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
(nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejav-
nosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v 
razvid samostojnih kulturnih delavcev pri Ministrstvu za 
kulturo, in javni skladi), ki izpolnjujejo pogoje, določene 
v 2. členu pravilnika in v LKP 21 22.

Sredstva se med posamezna področja kulture raz-
delijo v skladu s sprejetim LKP 21 22. Izvajalci progra-
mov in projektov prejmejo sorazmerni delež sredstev 
na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem 
prijav.

Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi po-
sredovati natančen opis programov, dejavnosti ali pri-
reditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko 
dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.

Višina sredstev za razpisane programe v letu 2021 
je določena z LKP 21 22, in znaša:

– 76.000 EUR na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne 
dejavnosti in prireditve,

– 12.800 EUR na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti 
v KS,

– 15.000 € na p.p. 1841 Vzdrževanje kulturnih spo-
menikov lokalnega pomena.

Sredstva, dodeljena prijavitelju na podlagi razpisa, 
morajo biti porabljena do konca leta 2021 za namene, za 
katere so bila dodeljena. Natančnejša dinamika porabe 
bo dogovorjena s pogodbo o sofinanciranju.

Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 19. 2. 2021, 
do 12. ure.

Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – taj-
ništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti 
(datum poštnega žiga: do vključno 19. 2. 2021). Odpi-

mailto:marjana.weilgoni@litija.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
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ranje prijav bo v torek, 23. 2. 2021, ob 10. uri, v sobi 50 
Občine Litija. Odpiranju sme prisostvovati vsak prijavitelj 
na podlagi predhodne najave po e-pošti na naslov mar-
jana.weilgoni@litija.si.

Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih 
in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 
1270 Litija, z obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni raz-
pis za kulturo 2021!". Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.

Natančna vsebina prijav in obvezne priloge so do-
ločene v razpisni dokumentaciji.

Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene,
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma 

zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, 
ki bo določen v pozivu za dopolnitev.

Obvestila o razdelitvi bodo prijaviteljem poslana 
na e-naslov, ki ga bodo navedli v svoji prijavi na razpis.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo 
na Občini Litija (Marjana Weilgoni Anžel), in sicer izključ-
no preko e-pošte marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.
litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-5/2020 Ob-1016/21

Občina Litija na podlagi Pravilnika o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju soci-
alnega varstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/20), 
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 200/20) in Lokalnega programa socialnega 
varstva v Občini Litija za leti 2021 in 2022, sprejetega 
dne 21. 12. 2020 na 14. redni seji Občinskega sveta 
Občine Litija, objavlja

javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega 
varstva v Občini Litija v letu 2021

1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva: sofi-
nanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s po-
dročja socialnega varstva ter programov in projektov ve-
teranskih društev, ki jih bodo izvajalci izvajali za občane 
Občine Litije v letu 2021.

Programi in projekti, za katere so predlagatelji z 
enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz 
drugih razpisov ali so jim zagotovljena iz drugih prora-
čunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri 
razdelitvi sredstev na tem razpisu/pozivu.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji, so 
določeni v 4. členu Pravilnika o postopkih in merilih za 
sofinanciranje programov na področju socialnega var-
stva v Občini Litija.

3. Okvirna višina sredstev:
– p.p. 2048 Humanitarna društva: 58.000 EUR
– p.p. 2054 Veteranska društva 3.500,00 EUR.
4. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-

stva porabljena: do konca leta 2021.
5. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: 

programi/projekti se bodo vrednotili po merilih in kriteri-
jih, določenih v Pravilniku o postopkih in merilih za so-
financiranje programov na področju socialnega varstva 
v Občini Litija.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa/poziva morajo biti 
porabljena v letu 2021 za programe/projekte, za katere 
so bila dodeljena.

7. Rok za oddajo prijav in način oddajanja: predlo-
gi morajo biti oddani do petka, 19. 2. 2021, osebno v 
tajništvo Občine Litija, soba 43, do 12. ure, ali poslani 
priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 
19. 2. 2021) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija.

Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z 
oznako »Ne odpiraj – javni razpis za socialno varstvo 
2021«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv 
in poštni naslov predlagatelja.

Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo od-
dani po določenem roku za oddajo predlogov, neustre-
zno naslovljeni ali nepopolni glede izpolnjenih obraz-
cev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za 
dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu 
o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih predlogov: sreda, 24. 2. 2021, 
ob 10. uri; odpiranje ne bo javno.

9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa 
predvidoma obveščeni do 24. 3. 2021. Izbrani predla-
gatelji programa bodo nato prejeli odločbo o izboru pro-
gramov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna 
Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe.

10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na spletnih straneh www.litija.si, dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom pa preko epošte: marjana.
weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.

Občina Litija

Št. 410-6/2020 Ob-1017/21

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na pod-
lagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18), Odloka o 
proračunu Občine Litija za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 200/20) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 31/17) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov  
in programov v Občini Litija v letu 2021

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, 1270 Litija.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje stroškov projektov in programov za 
mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2021. Vsebi-
ne sofinanciranja so razvidne v razpisni dokumentaciji.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
– da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje 

v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska 
organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet,

– izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mla-
de, ki so predmet razpisa,

– da imajo sedež ali registrirano enoto na območju 
Občine Litija,

– trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od 
dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na pod-
ročju, ki je predmet tega razpisa,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske, kadrovske in organizacijske možnosti za izva-
janje prijavljenih projektnih aktivnosti,

– da imajo izdelano pregledno in jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene last-
ne in druge vire financiranja,

– da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja 
in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih 
programov,

mailto:marjana.weilgoni@litija.si
mailto:obcina.litija@litija.si
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– da so projekti po presoji strokovne komisije v jav-
nem interesu Občine Litija,

– prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom ozi-
roma programom kandidirajo le na enem občinskem 
javnem razpisu v letu 2021.

4. Višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo 
dodeljenih sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 
5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt oziroma 
program sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih 
stroškov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa 
morajo biti porabljena v letu 2021 za namene, za katere 
so bila dodeljena.

5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih 
prijav: merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so 
navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni doku-
mentaciji.

6. Razpisna dokumentacija: predlagatelji morajo v 
svoji prijavi posredovati natančen opis projektov/progra-
mov, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo na 
spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si.

7. Rok za oddajo prijav in način oddaje: zadnji rok 
za zbiranje prijav je petek, 19. 2. 2021, do 12. ure. Pri-
jave so lahko oddane osebno v sobi št. 43 – tajništvo 
Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti na naslov 

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (datum po-
štnega žiga: do vključno 19. 2. 2021). Prijave je potreb-
no poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici 
na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 
z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – sofinanciranje za 
mlade 2021«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
veden polni naziv in naslov prijavitelja. Komisija ne bo 
obravnavala predlogov, ki bodo oddani po določenem 
roku za oddajo predlogov, neustrezno naslovljeni ali ne-
popolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih 
prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo 
določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.

8. Odpiranje prispelih prijav: odpiranje prispelih pri-
jav bo izvedla pristojna komisija v četrtek, dne 25. 2. 
2021. Odpiranje prijav ne bo javno. Prijavitelji z nepo-
polnimi prijavami bodo pisno pozvani k dopolnitvi v roku 
8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne 
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom za-
vržene kot nepopolne. Predlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni v predpisanem roku.

9. Dodatne informacije: Karmen Merela, tel. 
01/896-34-38 in e-pošta karmen.merela@litija.si ali ob-
cina.litija@litija.si.

Občina Litija
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Razpisi delovnih mest

 Ob-3580/20
Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Mari-

bor na podlagi sklepa 8/12, ki je bil sprejet na 12. seji 
Sveta Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-
lja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Pričetek dela bo dne 1. 8. 2021. Delo na delovnem 
mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (v pri-
meru, da kandidat nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata), 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o 
nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih oseb 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite 
s programom vodenja zavoda in kratkim življenjepisom 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ 
Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, 2000 Mari-
bor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor

Su KS 204/20202 Ob3582/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

dve prosti sodniški mesti višjega sodnika
na Upravnem sodišču RS, zunanjem oddelku  

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 mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu na-
vedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona 
o upravnem sporu.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– 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: 

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass 
/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 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.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. 10020-1/2021-1/1 Ob-3583/20
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 
– ZJZP), 33. člena Statuta Doma upokojencev Center, Ta-
bor-Poljane, Ljubljana, št. 020-1/2016-7 z dne 7. 9. 2016 
in v skladu s sklepom Sveta Doma upokojencev Center, 
TaborPoljane, Ljubljana, sprejetim na 13. redni seji dne 
23. 12. 2020, Svet zavoda razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, 

Ljubljana
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki 

poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih 
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razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in drža-
vljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje po 56. in 
57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: 
ZSV), in sicer:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po 69. členu ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje po 56. členu ZSV.

Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
Program razvoja in strokovnega dela Doma upokojen-
cev Center, TaborPoljane, Ljubljana za mandatno ob-
dobje 5 let, kandidati naslovijo na Svet Doma upokojen-
cev Center, TaborPoljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000 
Ljubljana, z oznako »prijava za razpis za direktorja – ne 
odpiraj«, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu 
RS. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa. Nepopolne vloge bodo izločene 
in zavržene.

Svet Doma upokojencev Center,  
Tabor-Poljane, Ljubljana

 Ob-3584/20

Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova 
ulica 8, 8210 Trebnje, na podlagi sklepa 9. seje z dne 
9. 6. 2020 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja

Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 
8210 Trebnje, razpisuje prosto delovno mesto ravnate-
lja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Predvideni začetek dela je: 1. 7. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o izobrazbi (morajo biti overjena ali ori-
ginalna),

– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor),

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ozi-

roma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku man-
data, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),

– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v 
vzgoji in izobraževanju),

– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo Ministrstva za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravno-
močna obtožnica, ki ne sme biti starejše od 30 dni od 
končnega roka za oddajo prijav,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo Ministrstva 
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od konč-
nega roka za oddajo prijav,

– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi iz-

kušnjami.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 

naslov Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 
8210 Trebnje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.

Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo 
obravnavale.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje

 Ob-3587/20

Svet zavoda Vrtca Hrastnik, Novi log 11A, 1430 
Hrastnik, v skladu s sklepom Sveta Zavoda Vrtca Hra-
stnik, sprejetim na 4. izredni dopisni seji dne 30. 12. 
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP2D, 2/15 Odl. US: Ul269/1224 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (za 
ravnatelja/-ico je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki 
nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpo-
zneje v enem letu po začetku mandata), delovnih izkuš-
njah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti 
in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postop-
ku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Vrtca Hrastnik, Novi log 11A, 1430 Hrastnik, z 
oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora poleg zgoraj naštetih dokazil k prija-
vi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdob-
je, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda Vrtca Hrastnik

 Ob-3589/20

Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 
8210 Trebnje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZF, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS 
in 81/19), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
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– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOAA in 28/19) 
v nadaljevanju ZSV, 20. člena Statuta Doma starejših 
občanov Trebnje ter sklepa 1. redne seje Sveta Doma 
starejših občanov Trebnje z dne 23. 12. 2020, razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Trebnje

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat 
(m/ž), ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon o 
delovnih razmerjih, pogoja znanja uradnega jezika in 
državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje 
po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, in 
sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali višja stro-
kovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora 
opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona 
preneha.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Mandat direktorju začne teči z dnem, ko izda 
soglasje k njegovemu imenovanju minister, pristojen za 
socialno varstvo.

Kandidat k prijavi na razpis priloži življenjepis, pro-
gram razvoja DSO Trebnje na največ petih straneh v A4 
formatu za mandatno obdobje ter dokazila o izpolnjeva-
nju pogojev, vključno s potrdilom o nekaznovanosti in 
potrdilom, da kandidat ni v kazenskem postopku.

Pisne prijave kandidati pošljejo v roku 8 dni po ob-
javi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavo-
da Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 
Trebnje, s pripisom: »Prijava na razpis direktorja – Ne 
odpiraj«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, 
bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet 
zavoda v 8 dneh od poteka roka za prijavo. O točnem 
terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.

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

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Svet Doma starejših občanov Trebnje

 Ob-3591/20
Svet Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 

1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi 
sklepa razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

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

Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Predviden pričetek dela bo 1. 7. 2021.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in 

izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo 
dokazilo o obdobju dela v VIZ),

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo 
otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministr-
stva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku – ne sme biti starejše od 30 dni.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi 
kratek življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite po pošti v 15 dneh 
po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet 
Osnovne šole Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico 
– Ne odpiraj«.

V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka 
pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v naspro-
tnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo 
iz izbirnega postopka izločena.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Vide Pregarc



Stran 18 / Št. 3 / 8. 1. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave

Št. 35430-1/2019-3 Ob-1011/21

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 61SUB-LSKI19 
Nepovratne finančne spodbude občinam  

za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 61SUBLSKI19 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske 
infrastrukture (Uradni list RS, št. 17/19), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35430-9/2019-3 Ob-1012/21

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 73SUB-sNESOB19 

Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj 
nič-energijske stavbe

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 73SUBsNESOB19 Nepovratne finanč-
ne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe 
(Uradni list RS, št. 36/19, 78/20), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3586/20
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-

ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18) objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih 

premičnine (reševalno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranj-

ska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/7508220, faks 
01/75-08-222.

2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Tran-
sporter 2,5 TDi – 4M, leto izdelave 2011, datum prve 
registracije 30. 12. 2011, število prevoženih kilometrov 
297.597, motor je v odličnem stanju, saj je bil menjan 
pri 293.295 kilometrih, opis vozno, izhodiščna cena 
15.000 EUR.

Vozilo se prodaja po načelu »videnokupljeno«. 
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga 
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvou-
mno navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Obja-
va in priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: 
www.zdlogatec.si

3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil naj-
ugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih 
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O 
izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka 
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih po-
gajanj. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne bo izbral 
nobenega ponudnika.

4) Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v 
8 dneh po prejemu sklepa o izbiri in prodajne pogodbe, 
se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se 
varščina ne vrača.

5) Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je 
dolžan plačati kupnino najkasneje 8 dni po podpisu po-
godbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opre-
me, na transakcijski račun prodajalca pri UJP, št. SI56 
0126 4603 0922 280. Položena varščina se všteje v 
kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina 
pravnega posla.

6) Višina varščine: pred odpiranjem ponudb morajo 
ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene 
na transakcijski račun pri UJP, št. SI56 0126 4603 0922 
280. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku tri-
deset dni, brez obresti.

7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in 
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko 
01/75-08-220.

8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 22. 1. 

2021 do 9. ure.
Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup reševal-

nega vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena priloga št. 1) je potrebno pri-

ložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 
1370 Logatec.

c) Veljavnost ponudbe: do 22. 3. 2021 oziroma do 
sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

d) V primeru, da bosta dve ali več ponudb imeli 
enako ponudbeno ceno, se bo postopek nadaljeval s 
pogajanji.

9) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-
ranje ponudb do dne 22. 1. 2021 ob 10. uri, v sejni sobi 
Zdravstvenega doma Logatec, II. nadstropje, Notranjska 
cesta 2, 1370 Logatec.

Zdravstveni dom Logatec
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priloga št. 1 

PONUDBA ZA ODKUP VOZIL 

 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

Ime, priimek oz. firma ponudnika ____________________________________________________ 

 

Naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika _________________________________________ 

 

Davčna številk oz. ID za DDV ponudnika _______________________________________________ 

 

EMŠO oz. matična številka _________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba __________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe ___________________________________________________ 

 

Telefon ___________________________________________________________________________ 

 

Faks: ___________________________________________________________________________ 

 

Številka TRR‐ja z navedbo bank _______________________________________________________ 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe ____________________________________________________ 

 

 

Kraj in datum, ………………………………………..                Ponudnik: ………………………………………….. 

 

(Žig) 
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IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA 

 

 

Izjavljamo,  da  z  oddajo  ponudbe  potrjujemo,  da  v  celoti  sprejemamo  pogoje  javnega  razpisa  za 

zbiranje ponudb za prodajo reševalnega vozila, objavljenega v Uradnem listu RS, št. __________. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum, ………………………………………..    Ponudnik: ……………………………………………… 

 

(Žig)  Podpis: ………………………………………………. 
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Ponudnik: 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

PONUDBA 

 

Na  osnovi  javnega  razpisa  za  prodajo  rabljenega  reševalnega  vozila  po  postopku  javnega  zbiranja 

ponudb,  dajemo  naslednjo  ponudbo  za  reševalno  vozilo  VWTransporter  2,5  TDi  4M,  leto  izdelave 

2011 podajamo odkupno ceno ________________________________________EUR brez DDV. DDV 

se ne zaračunava, saj ZD Logatec ni zavezanec za DDV. 

 

 

Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa prodajne pogodbe.  

 

 

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z javnim razpisom. 

 

 

 

 

Kraj in datum,……………………………………………..    Ponudnik: …………………………………………………… 

 

 

            (Žig)   Podpis: ………………………………………………………... 
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Evidence sindikatov

Št. 10102-2/2011-9 Ob-3538/20
Sindikatu Združenje kabinskega osebja posadk 

letal Slovenije, Zgornji Brnik 130h, Brnik – Aero-
drom, ki ga zastopa Gordana Boberić, se odvzame 
lastnost reprezentativnosti v poklicu stevard/stevarde-
sa, ki jo je pridobil z odločbo št. 101022/20117 z dne 
27. 6. 2011.

Št. 10100-6/2011-5 Ob-3539/20
Statut Sindikata stw/d Slovenije, ki se hrani pri 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti in je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 128 z vsemi spremembami in 
novo sprejetimi statuti, se izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

Št. 38144-5/2020/13 Ob-1019/21
Na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o 

elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZINB, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 
30/19 – odl. US) direktorica Agencije za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja

sklep
o spremembi Sklepa o uvedbi javnega razpisa  
z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc  

za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev 
končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 

700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz,  
3600 MHz in 26 GHz

1 Prvi in drugi stavek prvega odstavka točke 3.4 
Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Izklicne cene in način 
plačila), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega 
lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremenita 
tako, da se po novem glasita:

»Agencija je najnižje zneske plačila za posamezen 
lot v kategoriji lotov posameznih frekvenčnih pasov do-
ločila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta 
podala v sklepu št. 38100-6/2020/6 z dne 16. 12. 2020, 
spremenjen s sklepom št. 38100-6/2020/8 z dne 24. 12. 
2020. Z navedenim sklepom in njegovo spremembo 
je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek 
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in 
način plačila.«

2 Drugi odstavek točke 3.4 Sklepa o uvedbi jav-
nega razpisa (Izklicne cene in način plačila), ki je 
bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, 
št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se 
po novem glasi:

»Skladno s citiranima sklepoma Vlade Republi-
ke Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo Agencija z 
ODRFjem dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so 
predmet tega javnega razpisa, končni znesek plačila za 
učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v 
enkratnem znesku. Uspešni dražitelji bodo morebitna 
dodatna plačila za pokritje razlike med zneskom plačila 
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in nakaza-

nimi depoziti, ki so jih morali zagotavljati med dražbo, 
morali poravnati v roku 15 dni od vročitve pisnega skle-
pa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom1.«

3 Prvi odstavek točke 5 Sklepa o uvedbi javnega 
razpisa (Rok in način predložitve ponudb), ki je bil ob-
javljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 
z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem 
glasi:

»Ponudbe morajo biti osebno predložene na sede-
žu agencije najkasneje na dan 15. 2. 2021 do 11. ure po 
lokalnem času kraja sedeža Agencije.«

4 Prvi stavek drugega odstavka 5 Sklepa o uvedbi 
javnega razpisa (Rok in način predložitve ponudb), ki 
je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, 
št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se 
po novem glasi:

»Ponudniki morajo svoje ponudbe po predhodni 
najavi predložiti osebno na sedežu Agencije, na na-
slovu Stegne 7, Ljubljana, in sicer lahko to storijo vsak 
delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka 
do 11. ure.«

5 Prvi odstavek točke 6 Sklepa o uvedbi javnega 
razpisa (Javno odpiranje), ki je bil objavljen v razgla-
snem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 
2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih 
in pravilno označenih ponudb dne 15. 2. 2021 ob 14. uri 
po lokalnem času kraja sedeža Agencije, in sicer v sejni 
sobi Agencije (Stegne 7, Ljubljana).«

6 Drugi stavek drugega odstavka točke 8 Sklepa o 
uvedbi javnega razpisa (Sprememba ali dopolnitev skle-
pa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije), 
ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, 
št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se 
po novem glasi:

»Razpisna dokumentacija se v takem primeru spre-
meni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma 
dodatka na spletni strani Agencije, vendar najkasneje 
do 5. 2. 2021.«

Agencija za komunikacijska omrežja  
in storitve Republike Slovenije
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Zavarovanja terjatev

SV 227/2020 Ob-3592/20
Končna zapadlost denarne terjatve v višini 

400.000,00 EUR, ki je na podlagi neposredno izvršlji-
vega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka 
iz Ormoža, opr. št. SV 121/2014 z dne 16. 4. 2014, 
zavarovana z zastavo poslovnega prostora – proda-
jalne posamezni del št. 301 v stavbi št. 316 k.o. 259 
Ljutomer, na naslovu Stari trg 2, 9240 Ljutomer, stoječi 
na parcelni št. 2130/5, k.o. 259 Ljutomer, skupne po-
vršine 122,10 m2, ki obsega prodajni prostor površine 
51,35 m2, hladilnico s kompresorji površine 25,00 m2, 
razkosovalnico površine 13,55 m2, skladišče embalaže 
površine 3,40 m2, skladišče gotovih izdelkov površine 
5,10 m2, garderobo površine 4,40 m2, sanitarije s pred-
prostorom površine 4,40 m2, hodnik z vetrolovom povr-
šine 7,70 m2, pisarno površine 7,20 m2, se spremeni, 
tako da bo končna zapadlost kredita z obrestmi sedaj 
31. 12. 2030.
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Objave sodišč

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2020

II N 150/2020 Os-3327/20
Okrožno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni za-

devi, opr. št. II N 150/2020 predlagatelja Boruta Leban, 
Morsko 3A, 5213 Kanal, zoper nasprotno udeleženko 
Thais Rejane Barbosa Alves Leban, neznanega prebi-
vališča, zaradi urejanja statusnih razmerij, zunaj naroka, 
dne 13. novembra 2020 sklenilo:

Nasprotni udeleženki se postavi začasno zasto-
pnico odvetnico Tanjo Marušič, Kidričeva ulica 18, 
5000 Nova Gorica.

Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravi-
ce in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, 
dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 11. 2020

VL 32047/2013 Os-3326/20
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zade-

vi upnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
Rož na dolina, cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Zlatka Srdoč Majer, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljub-
ljana, po Vinku Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljublja-
na, proti dolžnici Anji Kozlevčar (prej Pepelnjak), Pacific 
Road 24A, Christchurch, Nova Zelandija, zaradi izterja-
ve 402,00 EUR sklenilo:

Dolžnici Anji Kozlevčar (prej Pepelnjak), Pacific 
Road 24A, Christchurch, Nova Zelandija, 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 Iztok 
Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler upnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 14. 10. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 260/2018 Os-3345/20
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opra-

vilno številko D 260/2018 zapuščinski postopek po dne 
11. 4. 1994 umrlem Karlu Leopoldu Terčiču, roj. 31. 10. 
1924, umrlem (razglašenem za mrtvega) dne 11. 4. 
1994, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Vipavski 
križ 42, Ajdovščina.

Njegova zapuščina je (po zbranih podatkih) brez 
dedičev.

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III D 2355/2016 Os-3341/20
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Pavlu Miklič, 
roj. 28. 10. 1943, umrl 16. 8. 2016, nazadnje stanujoč 
Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, državljan Republike 
Slovenije, dne 19. novembra 2020 sklenilo, da se de-
dičem, zapustnikovim otrokom, hčerama Evi Miklič in 
Barbari Miklič Schwartz ter sinu Petru Mikliču, na podlagi 
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o 
dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odve-
tnika Aleša Malavašiča, Zaloška cesta 269/II, Ljubljana, 
ker so navedeni dediči neznanega prebivališča oziroma 
bivajo v tujini in nimajo pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče 
zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dedi-
či ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 
163. členom ZD).

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 2020

I N 315/2020 Os-3350/20
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici 

Petruši Jager, v nepravdni zadevi predlagateljice Amire 
Fuško, Žlebe 1i, Medvode, ki jo zastopa Odvetniška 
družba Peternel, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zoper na-
sprotnega udeleženca Amarja Fuško, Travnik, Zuliči bb, 
Bosna in Hercegovina, zaradi razveze zakonske zveze, 
o imenovanju začasnega zastopnika, 14. oktobra 2020 
sklenilo:

Nasprotnemu udeležencu Amarju Fušku se postavi 
začasni zastopnik, odvetnik Matevž Jarc, Komenskega 
ulica 12, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 10. 2020

0294 I 166/2020 Os-3310/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi 

upnice ml Tiane Demirović, Cesta IX. korpusa 54, Sol-
kan, ki jo zastopa odv. Krašovec Orel Maja – odvetnica, 
Bevkov trg 6, Nova Gorica, proti dolžniku Adnanu De-
mirović, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica  dosta-
va, zaradi izterjave preživnine s pp, dne 21. 10. 2020 
sklenilo:

Na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
se dolžniku Adnanu Demirović, Trg Edvarda Kardelja 1, 
Nova Gorica, za začasno zastopnico v predmetni izvr-
šilni zadevi postavi odvetnico Irmo Rupnik Prelovec iz 
Idrije, Prelovčeva ulica 5.

Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
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Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slo-
venijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

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

Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev in vloži zahtevo za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 11. 2020

D 133/2019 Os-3356/20
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-

ščinski postopek po pokojni Liviji Barbo, hčeri Roberta, 
rojeni 21. 8. 1927, državljanki RS, razvezani, umrli 12. 4. 
2018, nazadnje stanujoči Jagnjenica 50, Radeče.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse morebitne zapustniči-
ne upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču 
najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v 
katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez de-
dičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. 
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino.

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

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2020

D 250/1954 Os-3457/20
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pokojnem Antonu Pavlovič, rojen 12. 4. 1898, poročen, 
brez potomcev, državljan Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoč na naslovu Drašiči 5, pošta Metlika, umrl 17. 9. 
1954, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
drugega in tretjega dednega reda po pokojnem Antonu 
Pavloviču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer – Center za socialno delo 
Dolenjska in Bela krajina, Enota Metlika, 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 9. 12. 2020

D 41/2019 Os-3379/20
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 

o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 57/96, s spremembami; ZUL) je Okrajno sodišče v 
Grosupljem po predsednici sodišča Daši Pogorevc Fili-
pič, dne 25. 11. 2020 sprejelo

popravek

Oklic neznanim upnikom v zapuščinski zadevi 
Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. D 41/2019, 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 
2020.

V zapuščinski zadevi Okrajnega sodišča v Grosup
ljem, opr. št. D 41/2019, po pokojnem Branku Spolov-
naku, rojenem 12. 8. 1978, umrlem 3. 1. 2019, nazadnje 
stanujoč Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, se prvi 
odstavek Oklica neznanim upnikom, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020, spre-
meni tako, da se pravilno glasi:

»V zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Spo-
lovnaku, rojen 12. 8. 1978, umrl 3. 1. 2019, nazadnje 
stanujoč Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi druge-
ga odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nada-
ljevanju ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.«

Popravek se objavi v Uradnem listu RS in na sodni 
deski Okrajnega sodišča v Grosupljem in začne veljati 
naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 11. 2020

D 123/2019 Os-3388/20
V zapuščinski zadevi po pokojni Karolini Ogrin, 

rojena 10. 9. 1955, umrla 2. 3. 2019, nazadnje stanu-
joča Stična 1, Ivančna Gorica, gre za zapuščino brez 
dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Po sedaj znanih podatkih je bila zapustnica ob smrti 
vdova, brez otrok, dediči II. dednega reda pa so se de-
dovanju odpovedali.

Po sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi nasled-
nje premoženje: 1/36 delež nepremičnin: katastrska ob-
čina 1382 Kompolje, parcele 1516, 1513, 1517, 1514, 
1478, 1518, 1512, 1519/1, 1519/2, neizplačani pokojnin-
ski prejemki pri ZPIZ v skupnem znesku 39,39 EUR, ter 
terjatev NLB d.d. z dne 29. 4. 2019 v višini 304,76 EUR.

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

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog 
za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. 
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 11. 2020
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D 201/2020 Os-3364/20
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Mariji Breznik, 

v zapuščinski zadevi po dne 13. 8. 2020 umrlem Srečku 
Oleniku, sinu Jožefa, roj. 24. 11. 1954, nazadnje stan. 
Kidričeva ulica 23, Krško, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Srečku Oleniku, roj. 
24. 11. 1954, nazadnje stan. Kidričeva ulica 23, Krško, 
umrl dne 13. 8. 2020, katerih podatkov sodišče nima, se 
pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni de-
ski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo 
svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 24. 11. 2020

IV D 980/2015 Os-3299/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Miranu Verdel, sin Slavka Verdela, 
rojen 23. 1. 1950, umrl 14. 3. 2015, nazadnje stanujoč 
na naslovu Zeljarska ulica 8, Ljubljana, državljan Re-
publike Slovenije.

Zapustnik je bil ob smrti vdovec, imel je sina Anžeta 
Verdela in hči Veroniko Lihtenvalner, ki sta se dedova-
nju po pokojnem odpovedala. Zapustnikova starša sta 
umrla pred zapustnikom. Zapustnik je imel sestro Nado 
Verdel, ki se je dedovanju po pokojnem odpovedala. 
Zapustnik ni napravil oporoke. Glede na navedeno so 
k dedovanju poklicani zakoniti dediči III. dednega reda; 
tj. zapustnikovi stari starši oziroma tete in strici oziroma 
bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci ali dediči. 
Sodišču znani zakoniti dediči v III. dednem redu so zap. 
teta Stanislava Vučer, zap. bratranec Franc (Branko) 
Verdel, potomec zap. bratranca Jože Verdel in zap. 
sestrična Marija (Majda) Dušak. Franc (Branko) Verdel, 
Jože Verdel in Marija (Majda) Dušak so se dedovanju po 
pokojnem odpovedali. Sodišče ne razpolaga z vsemi po-
datki zap. zakonitih dedičev v III. dednem redu po strani 
zap. očeta, tj. s podatki o potomcih oziroma dedičih zap. 
sestrične Milene Voga in zap. stricev Stanislava Verdela, 
Ivana Verdeva in Jožeta Verdeva, ki so vsi že pokojni.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pok. Miranu Verdelu poziva, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. 
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek 
nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na pod-
lagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2020

I D 2569/2016 Os-3365/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Nazifi Bošnjak, roj. 29. 9. 1937, 
umrla 16. 8. 2016, nazadnje stan. Zakotnikova ulica 1, 
Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je dne 14. 5. 2007 napravila oporoko v 
notarskem zapisu, opr. št. SV-1223/2007, v kateri je raz-
polagala z nepremičnim premoženjem, ki ga je namenila 
svojemu zunajzakonskemu partnerju Mehmedu Smlatiću. 
Glede premoženja, s katerim v oporoki ni razpolagala, je 
nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je ob smrti ži-
vela v zunajzakonski skupnosti z Mehmedom Smlatićem. 
Potomcev ni imela. Starša zapustnice sta umrla pred njo. 
Imela je brata Sulejmana Bošnjaka ter Asima Bošnjaka. 
Sulejman Bošnjak je umrl pred zapustnico leta 1979 ter 
zapustil potomce Šerifa Bošnjaka, Safijo Karaljić, Zekijo 

Hirkić, Senijo Saračević, Hasnijo Karaljić, ki je umrla in 
zapustila potomce Nisveto Hodžić, Fikreta Karajića, Rife-
ta Karajića, Rifeto Karajić ter Fikreto Pajić. Zapustničina 
nečakinja Rasima je umrla ter zapustila Đulo Kajtazović, 
Zlate Juvana, Fate Muhić, Hasana Muhića, Sebira Mu-
hića in Hasnija Čovića; Asima Pehlić, roj. Bošnjak, je umr-
la pred zapustnico leta 2000 ter zapustila potomce Zlatko 
Pehlić, Rifka Bajrića in Rešida Pehlića. Zapustnica je 
imela še brata Asima Bošnjaka, ki je že pokojni. Sodišče 
razen imena in priimkov nima nobenih drugih podatkov o 
osebah, ki naj bi živeli v tujini (večina v Bosni in Herce-
govini), oziroma o drugih osebah, ki bi prišli v poštev kot 
dediči II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva zapustničine brate in sestre ter 
njihove potomce, dedke in babice, njihove potomce ozi-
roma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnice 
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča in na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2020

III D 2596/2017 Os-3383/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Pavlu Rančigaj, rojen 21. 7. 1934, 
umrl 2. 8. 2017, nazadnje stan. Lepi pot 17, Ljubljana, 
državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski in 
brez potomcev. Zapustil je brata Petra Rančigaja in Lju-
ba Rančigaja, ki sta se dedovanju odpovedala. Sestra 
Benedikta Marija Rančigaj je umrla pred zapustnikom 
in brez potomcev. Drugih bratov in sester zapustnik ni 
imel. Zapustnikov oče Pavel Jakob Anton Rančigaj je 
imel sestro Zofijo Žnidaršič, (zapustnikova teta), ki je 
pokojna, potomec po njej je Leopold Orešnik in Geno-
vefo Urankar, po njej Bernarda Bolha in Viljem Bolha 
ter strica Viktorja Urankarja, po njem Viktor Urankar in 
Danica Šikovec in strica Avgusta Rančigaja, po njem 
Marija Rančigaj, por. Verdel in Jože Rančigaj. Ostali 
potencialni dediči po zapustnikovem očetu so se dedo-
vanju odpovedali. Potomci po zapustnikovi materi Danici 
Gregorin sodišču niso znani. Sodišče nima podatkov o 
osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda 
po zapustnikovi materi Danici Gregorin.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva zapustnikove, dede in babice, njihove 
potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične 
zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovne-
mu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na 
sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2020

III D 3372/2018 Os-3384/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Antonu Požek, rojen 16. 5. 1944, 
umrl 21. 10. 2018, nazadnje stan. Bernekarjeva ulica 4, 
Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
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Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski. 
Zapustil je dva otroka, hčeri Kristino Semenič in Nino 
Žakelj, ki sta se dedovanju odpovedali v svojem imenu 
in v imenu svojih otrok. Starša zapustnika sta umrla pred 
njim. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v po-
štev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter 
njihove potomce, dede in babice, njihove potomce ozi-
roma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika 
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča in na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2020

III D 876/2019 Os-3385/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Marjanu Pirc, rojen 13. 10. 1928, 
umrl 24. 1. 2019, nazadnje stan. Neubergerjeva ulica 
21, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik je dne 24. 12. 2016 napravil pisno oporo-
ko pred pričama, s katero je vse svoje premoženje za-
pustil ženi Marinki Pirc. Zapustil je sinova Matjaža Pirca 
in Boruta Pirca ter vnukinjo Anjo Pirc po pokojnem sinu 
Borutu Pircu. Vdova se je dedovanju odpovedala (tako 
zakonitemu kot oporočnemu), prav tako oba sinova in 
vnukinja, ki bi prišli v poštev kot nujni dediči. Sodišče 
nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči 
II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter 
njihove potomce, dede in babice, njihove potomce ozi-
roma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika 
ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
sodišča in na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2020

I D 2037/2019 Os-3387/20
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Branku Fon, rojen 13. 8. 1948, 
umrl 31. 3. 2019, nazadnje stan. Ulica pregnancev 3, 
Ljubljana, državljan Republike Slovenije.

Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo za-
konito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski. Za-
pustil je pet otrok, hčere Ilijo Lejo Fon, Simono Jevnikar 
in Darjo Jevnikar ter sinova Jureta Fona in Janeza Fona. 
Vsi navedeni so se dedovanju odpovedali. Sodišče nima 
nobenih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot de-
diči II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter njiho-
ve potomce in dede in babice, njihove potomce oziroma 
strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse 
ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na pod-
lagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 

enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča 
in na spletni strani sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2020

D 128/2019 Os-3456/20
Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Romanu Kunšku, roje-
nem dne 8. 10. 1960, nazadnje stanujočem Visoče 9a, 
Planina pri Sevnici, umrlem dne 20. 7. 2019.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

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

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 7. 12. 2020

D 279/2020 Os-3184/20
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščin-

ski postopek po dne 30. 6. 2020 umrlem Petru Plohl, 
EMŠO: 1302980500365, državljan Republike Sloveni-
je, razvezan, elektrotehnik, zadnje prebivališče Prečna 
ulica 9, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 279/2020. 
Zakoniti dediči po zapustniku so se dedovanju odpo-
vedali.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

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

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 16. 10. 2020

Oklici pogrešanih

N 83/2020 Os-3520/20
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca An-
dreja Olenik, pok. Jakoba, imen. Perancich, neznanega 
bivališča, 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 
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oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 12. 2020

N 79/2020 Os-3524/20
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Anto-
na Rodela, pok. Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem 
Podpeč št. 41, Črni Kal, 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 17. 12. 2020
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Preklici

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5012656, izdano na ime Sto-
kanović Stojan, veljavnost od 4. 10. 2017 do 28. 9. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb342520

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, po-
trdilo za voznika, št. O5017266, izdano na ime Vuković 
Živorad, veljavnost od 10. 1. 2019 do 6. 1. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz342521

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5012273, izdano na ime Vlačić 
Zoran, veljavnost od 15. 9. 2017 do 14. 9. 2018, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gny342522

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5016650, izdano na ime Vesić 
Vladica, veljavnost od 27. 10. 2018 do 29. 5. 2020, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx342523

DOMINIK VALTER S.P., Goriče 61, Golnik, potrdi-
lo za voznika, št. 013980/SŠD28-2-4120/2019, izdano 
na ime Haris Burzić, veljavnost od 18. 7. 2019 do 7. 7. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh342489

DOMINIK VALTER S.P., Goriče 61, Golnik, iz-
vod licence, št. 013980/004, za tovorno vozilo, reg. 
št. KR4705G, veljavnost do 29. 12. 2020. gnk342490

DOMINIK VALTER S.P., Goriče 61, Golnik, iz-
vod licence, št. 013980/002, za tovorno vozilo, reg. 
št. KR H8797, veljavnost do 29. 12. 2020. gnf342491

DOMINIK VALTER S.P., Goriče 61, Golnik, iz-
vod licence, št. 013980/005, za tovorno vozilo, reg. 
št. KR M1410, veljavnost do 29. 12. 2020. gne342492

 GIREL d.o.o., Gradiška 304, Pesnica pri Mariboru, 
digitalno tahografsko kartico, št. 2070500005837000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnv342525

JERNEJ GOLČER s.p., Ulica pri izviru 6A, Sloven-
ske Konjice, izvod licence, št. 013723/001, za vozilo 
Renault Trafic, reg. št. CE CZ 787, veljavnost do 13. 7. 
2021. gnr342529

KIRIN TRANSPORT d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, 
izvod licence št. GE009818/08106/001 za vozilo z reg. 
št. NM CH-628, veljavnost 14. 5. 2023. gnx342498

ROBI OBROVNIK S.P., Kot na Pohorju 17C, Oplotni-
ca, potrdilo za voznika, št. 014033/BGD6022699/2019, 
izdano na ime Nebojša Nikolić, veljavnost od 26. 4. 2019 
do 31. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu342526

ROBI OBROVNIK S.P., Kot na Pohorju 17C, Oplotni-
ca, potrdilo za voznika, št. 014033/SŠD60-2-4174/2019, 
izdano na ime Nebojša Nikolić, veljavnost od 22. 7. 2019 
do 6. 11. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnt342527

SUHADOLC TRANS, ROK SUHADOLC S.P., Bre-
zovica pri Borovnici 20, Borovnica, potrdilo za voznika, 
št. 014030/AD70-3-4603/2015, izdano na ime Sead Me-
šić, veljavnost od 15. 1. 2016 do 15. 1. 2021, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl342510

 TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015620002, izdal Cetis d.d. na ime Drofenik 
Dejan, Zadrečka cesta 9, 3331 Nazarje. gnc342494

TIVO d.o.o., Šentjanž pri Dravogradu 176A, Šen-
tjanž pri Dravogradu, spričevalo o strokovni usposoblje-

Spričevala preklicujejo 

Selišnik Urška, Rečica ob Savinji 81, Rečica ob 
Savinji, diplomo Fakultete za sociologijo, politične vede 
in novinarstvo, Univerza v Ljubljani, izdana leta 1990 na 
ime Kolenc Urška. gnz342496

Tabak Špela, Oude Loosdrechtseweg 167, 1215HE, 
Hilversum, Nizozemska, diplomo Naravoslovnotehniške 
fakultete, Univerza v Ljubljani, izdana leta 2006 na ime 
Saje Špela. gny342497

Drugo preklicujejo 

AM TRADE d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljublja-
na, izvod licence, št. GE01014/07709/001, za tovorno 
vozilo DAF, reg. št. CEJP702, veljaven do 3. 4. 2022. 
gnd342493

 Beber Tadej, Sp. Žerjavci 36, Lenart v Slov.goricah, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033067001, 
izdal Cetis Celje d.d. gns342528

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5016696, izdano na ime Dakić 
Bojan, veljavnost od 14. 11. 2018 do 5. 10. 2020, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk342511

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5013274, izdano na ime Dakić 
Bojan, veljavnost od 24. 11. 2017 do 13. 11. 2018, izda-
jatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj342512

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5005835, izdano na ime 
Hasanić Željko, veljavnost od 28. 8. 2014 do 4. 11. 
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gni342513

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5009885, izdano na ime Jovičić 
Ljuban, veljavnost od 5. 11. 2016 do 4. 10. 2017, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnh342514

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Bene-
dikt, potrdilo za voznika, št. O5012654, izdano na ime 
Jovičić Ljuban, veljavnost od 4. 10. 2017 do 10. 10. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gng342515

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5001859, izdano na ime Mi-
hailović Radovan, veljavnost do 26. 6. 2014, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnf342516

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Bene-
dikt, potrdilo za voznika, št. O5013983, izdano na ime 
Nikolić Zdravko, veljavnost od 24. 1. 2018 do 28. 2. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gne342517

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5014297, izdano na ime Nikolić 
Zdravko, veljavnost od 2. 3. 2018 do 23. 2. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd342518

DARINKA BELNA S.P., Šolska ulica 6, Benedikt, 
potrdilo za voznika, št. O5010262, izdano na ime Sto-
kanović Stojan, veljavnost od 13. 12. 2016 do 4. 10. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc342519
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nosti za opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 801776, 
izdalo Ministrstvo za promet leta 2011 na ime Kotnik 
Boštjan. gnb342495

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-4-5991/2018, izdano na 
ime Buvać Goran, veljavnost od 5. 12. 2018 do 12. 5. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv342500

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potr-
dilo za voznika, št. 014223/AD36-3-3446/2018, izdano 
na ime Dujić Željko, veljavnost od 10. 7. 2018 do 1. 7. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu342501

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-1112/2019, izdano na 
ime Đukić Zoran, veljavnost od 22. 2. 2019 do 18. 2. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnt342502

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdi-
lo za voznika, št. 014223/SŠD36-2-1366/2019, izdano 
na ime Đukić Zoran, veljavnost od 6. 3. 2019 do 18. 2. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gns342503

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-5971/2019, izdano na 
ime Gogić Bojan, veljavnost od 25. 10. 2019 do 6. 10. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnr342504

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-2695/2019, izdano na 

ime Jerinić Aleksandar, veljavnost od 26. 4. 2019 do 1. 
3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je. gnq342505

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-501/2020, izdano na 
ime Jovanović Radiša, veljavnost od 22. 1. 2020 do 31. 
3. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Sloveni-
je. gnp342506

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-3342/2019, izdano na 
ime Lazarevi Petar, veljavnost od 5. 6. 2019 do 2. 6. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno342507

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdilo 
za voznika, št. 014223/SŠD36-2-3265/2019, izdano na 
ime Šćekić Zoran, veljavnost od 3. 6. 2019 do 29. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnn342508

TOTA d.o.o., Kavčičeva ulica 17, Ljubljana, potrdi-
lo za voznika, št. 014223/SŠD36-3-6650/2019, izdano 
na ime Trifunovikj Radenko, veljavnost od 4. 12. 2019 
do 28. 10. 2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm342509

 Zoran Milan, Škocjan 66, Škocjan, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500004834002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnq342530

ZVONKO STRUNA S.P., Potov Vrh 1B, Novo 
mesto, izvod licence, št. 016147/10, za vozilo Re-
nault, reg. št. NMRM600, veljavnost do 1. 8. 2023. 
gnw342524
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