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Javni razpisi
Št. 5100-6/2021-5

Ob-1734/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
objavlja
spremembo
javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela
dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih
projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura
České Republiky) deluje
v vlogi vodilne agencije
1. V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega
dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih
projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/21 z dne 5. 3. 2021
in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, se v točki 11. »Oddaja prijav, način
predložitve prijav ter opremljenost prijav«, v podtočkah
11.1. in 11.2., spremeni datum za oddajo prijav oziroma
njihovo pravočasnost, tako da se datum »8. 4. 2021«
na vseh mestih, kjer je naveden, nadomesti z datumom
»22. 4. 2021«.
2. V točki 12. »Čas in kraj odpiranja prijav« se
datum »14. 4. 2021« nadomesti z datumom »4. 5.
2021«.
3. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo
nespremenjena.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1737/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Semenski
kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK
2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z
dne 19. 2. 2021.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
Spremeni se prvi odstavek 20. točke dodatnih pogojev za vlagatelje:
»Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene dejavnosti:«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ob-1738/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021
– Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne
19. 2. 2021.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
Spremeni se prvi odstavek 19. točke dodatnih pogojev za vlagatelje:
»Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene dejavnosti:«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 8451-6/2021-3-DGZR

Ob-1723/21

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18
– ZNOrg), 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19
in 189/20 – ZFRO), 58. člena Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO)
ter Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021
(Ministrstvo za finance, št. 007-617/2019/14 z dne
6. 1. 2020), Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, objavlja
razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne
opreme za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021
1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene
nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2020
do 30. 4. 2021.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščit
ne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja
teh enot.
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Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst
gasilske opreme:
A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon in dvodelna obleka za gašenje požarov v naravi – aramidna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi –
impregniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
– izolirni dihalni aparat – komplet brez tlačne posode (IDA),
– tlačna posoda (TP),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje
in naprave):
– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena
podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10‑1000,
PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
– potopne črpalke (PČ): 230 V, izdelane v skladu
z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min.
700 l/min pri 0 barih – nove;
– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je
predmet razpisa.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni
razpis
Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) v
imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila
oprema nabavljena.
Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila
za GZ v skladu z razpisnimi določili.
V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i)
o predaji opreme PGD, za katerega je bila nabavljena,
ki se izpolnijo v Vulkanu.
PGD mora biti kategorizirano v skladu z Merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09,
23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).
Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacijski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu:
»Vulkan«).
Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki so
predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).
Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska
vozila PV-1 ali GVZ-1.
Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasilska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV-1 kupi
vozilo GVC-16/25 (nabava se sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila GVC-16/25);
– PGD III. kategorije namesto vozila GVC-16/15
kupi vozilo GVC16/25;
– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave (Priloga 2). V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji;
– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki
jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;
– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno
sposobnost;
– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju,
da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziroma GV-1);
– PGD kupi novo vozilo AC ali GVC 1+2, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora
biti nabava tega vozila vključena v program razvoja in
nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in mora PGD
že razpolagati z GVM-1;
– PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo,
ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno sposobnost, nabava AC pa mora biti vključena v
program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan
občine;
– PGD kupi vozilo VGV, GVL-1, GVL-2, GTV ali
GVK mora predhodno razpolagati z osnovnimi operativnimi vozili po merilih glede na kategorijo. Vlogi na razpis
za omenjena vozila je potrebno priložiti sklep župana.
V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje gozd
nih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim
operativnim vozilom po merilih.
V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti
priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.
Za vsa vozila morajo PGD pred nakupom vozila
pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti podvozja in
upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.
Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na
razpisu.
Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reševanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK 1-2, GVCTD 1‑2,
GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika o
ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil pri
GZS.
Vozila za gašenje in reševanje z višin nabavljena na
podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje nakupa
gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Uradni list
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RS, št. 98/15, 81/16, 80/17, 81/18 in 77/19), se s tem
razpisom ne sofinancirajo.
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na razpis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).
PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, navedeno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno
za sodelovanje v razpisu.
Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni
vrstni red nabave (Priloga 1 in Priloga 2).
PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pristojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih programov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na GZS.
Z razpisom se sofinancira tudi gasilske zaščitne
obleke istega proizvajalca, če je komplet sestavljen iz
različnega modela jakne in hlač ob pogoju, da imata oba
samostojna certifikata in oba certifikata to dopuščata.
Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem
redu in ustrezno speto;
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so
priloga razpisni dokumentaciji;
– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta
storitve. Imena izdelkov na računu, ki so predmet tipizacije GZS, morajo biti skladna z imeni iz seznama
tipizirane opreme (Priloga 3). Računi se morajo glasiti
na prijavitelja;
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če
tega nadomešča z nabavljenim;
– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz
katerega je razvidno lastništvo;
– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za
oskrbo s požarno vodo;
– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regijskega poveljnika in mnenje upravičenosti do sofinanciranja;
– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja
in upravičenosti do sofinanciranja;
– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o
prevzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije za
pregled vozil GZS;
– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih
programov za srednjeročne obdobje (NRP),
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je
razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik
PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila
(vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje);
– kupoprodajno pogodbo, v kolikor je vozilo bilo
kupljeno od fizične osebe, pri čemer mora vozilo izpolnjevati pogoje, ki jih za nakupe vozil določa razpis, prav
tako je treba priložiti vso dokumentacijo, ki je zahtevana
v primeru prijave vozil.
3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot:
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Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s
Koeficienti razvitosti občin za leti 2020 in 2021 (Ministrstvo za finance, št. 007-617/2019/14 z dne 6. 1. 2020),
kjer se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni
97 občin, in sicer:
– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prijaviteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno s
predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin
dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno
iz druge;
– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto
prijavljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom določene izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.
Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posamezne skupine opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posamezno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupine B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev
in ugovorov.
Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za
posamezne vrste opreme, in sicer:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
in dvodelnih oblek za gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,
– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov
za gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih
aparatov (komplet),
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih
aparatov (komplet brez tlačne posode),
– delež sredstev za sofinanciranje tlačnih posod,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih oblek tipa B,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih ventilatorjev.
Podlaga za določanje deležev in osnova za določitev višine sofinanciranja bodo enotne izhodiščne
vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opreme, razen za vsa gasilska vozila, kjer se pri obračunu
sofinanciranja upošteva izhodiščna vrednost vozila iz
razpisa, v kolikor pa vlagatelj plača nižjo vrednost od
izhodiščne, pa se kot izhodišče za sofinanciranje upošteva plačana vrednost vozila.
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Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:
Oprema skupine a):
VREDNOST
ZA POSAMEZEN KOS
(v EUR)

VRSTA OPREME
GZO

Gasilska zaščitna obleka

700,00

KGP-A

Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.)

320,00

KGP-B

Kombinezon (imp. bombaž)

150,00

GZČ

Gasilska zaščitna čelada

170,00

GZŠ

Gasilski zaščitni škornji

120,00

GZR

Gasilske zaščitne rokavice

IDA+TP

Izolirni dihalni aparat (komplet)

1.300,00

IDA

Izolirni dihalni aparat (komplet brez tlačne posode)

1.000,00

TP

Tlačna posoda

300,00

GDO-B

Gasilska delovna obleka (tip B)

140,00

IZP

Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov)

620,00

NB

Nahrbtna brenta

180,00

GP

Gasilski pas

TK

Termo kamera
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na
beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180

Oprema skupine b): 	
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA

60,00

50,00
3.000,00

VREDNOST
ZA CELOTNO
SAMO
SAMO
VOZILO
ZA PODVOZJA ZA NADGRADNJO

PV-1

24.000,00

20.000,00

GVZ-1

24.000,00

20.000,00

4.000,00

GV-1

67.000,00

37.000,00

30.000,00

GVV-1

85.000,00

45.000,00

40.000,00

GVV-2

140.000,00

65.000,00

75.000,00

GVC 16/15

180.000,00

80.000,00

100.000,00

GVC-16/25

180.000,00

80.000,00

100.000,00

GVC-16/24

160.000,00

70.000,00

90.000,00

GVC-24/50

190.000,00

85.000,00

105.000,00

GVM-1

34.000,00

30.000,00

4.000,00

GVGP-1

50.000,00

30.000,00

20.000,00

GVGP-2

143.000,00

70.000,00

73.000,00

GCGP-1

160.000,00

80.000,00

80.000,00

GCGP-2

175.000,00

85.000,00

90.000,00

GCGP-3

185.000,00

85.000,00

100.000,00

TRV

190.000,00

80.000,00

110.000,00

TRV-2D, TRVD

220.000,00

80.000,00

140.000,00

AC

163.000,00

78.000,00

85.000,00

ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2, GVCZD 1-2, GVCTD 1-2

650.000,00

0,00

0,00

87.000,00

45.000,00

42.000,00

HTRV

4.000,00

Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777)

300.000,00

60.000,00

240.000,00

VGV

37.000,00 €

26.000,00 €

11.000,00 €

GVL-1

62.000,00 €

45.000,00 €

17.000,00 €

GVL-2

105.000,00 €

80.000,00 €

25.000,00 €

GTV

109.000,00 €

67.000,00 €

42.000,00 €

GVK

168.000,00 €

84.000,00 €

84.000,00 €
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VREDNOST

MB

12.000,00

POTOPNA ČRPALKA
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali
SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih

VREDNOST

PČ

1.600,00

AGREGAT
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA
električne moči

VREDNOST

A

5.500,00

ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S
230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj 3,6 kW s
tokovno zaščito najmanj 16 A, kvarni tok odklopa max.
30 Ma, min. IP 68 ali IP 55, kabel – H07RN, dolžine med
vtikačem ter stikalom min 1,5 m z vodoodpornimi vtičnicami
in stikalom, z gumbom za vklop ter izklop, zaščita da ni
mogoč ponovni vklop v primeru okvare na vodniku ali
porabniku, ohišje stikala je izdelano iz odpornejšega mat.

VREDNOST

PRCD

200,00

NADTLAČNI VENTILATOR
minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h

VREDNOST

NV

3.000,00
Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje
tabele, in sicer:
starost vozila v letih

% od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje

1

80

2

70

3

60

4

50

5

50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med
seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine
opreme, in sicer:
vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične
vrste opreme iz skupine
vsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene
opreme iz te skupine

x 100 =

pripadajoč delež sredstev za posamično
vrsto opreme

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme:
Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolož
ljivih sredstev za to vrsto opreme.
pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične
vrste opreme
št. kosov posamične
vrste opreme

x

izhodiščna vrednost
posamičnega kosa

x 100 =

% sofinanciranja za enoto posamične
vrste opreme
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Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza
pogojem razpisa.
Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se
ne izplača.
4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičenosti
sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, posredovani z vlogo, ter podatki iz evidenc GZS do 3. 5.
2021 (program nabave gasilske zaščitne in reševalne
opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziroma načrt raz
vojnih programov za srednjeročne obdobje (NRP), podatki iz gasilskega informacijskega sistema »VULKAN«
ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS).
Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z
lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na način,
da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za dobo 5 let,
možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
razpisa, znaša 2.400.000,00 €, oziroma bodo sredstva
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih
sredstev ob zaključku razpisa.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva
nabavljena, in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju
od 1. 6. 2020 do 30. 4. 2021. Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR«
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob
prijavi na razpis.
S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme (Priloga 4).
7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem
sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilo-
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gami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov:
»Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za
prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem
listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 3. 5.
2021.
Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na
zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu«
(status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot priporočena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem
ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID številka (iz »Vulkana«) prijavitelja.
Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno oprem
ljena in pravočasno posredovana na predhodno navedeni naslov.
Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme.
Na obvestilo lahko prijavitelj poda pisni ugovor, in sicer
v roku osmih dni od prejema na naslov: »Komisija za
izvedbo razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«.
Pisni odgovor komisije na ugovor je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela
5. 5. 2021. Odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa,
bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske
zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.
Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bo v mesecu avgustu 2021 objavljen na internetni strani GZS.
Za morebitne dodatne informacije se obrnite na
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski
naslov: adriana.cividini@gasilec.net).
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
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PRILOGA 1 ‐ ŽIVLJENJSKA DOBA OPREME IN VOZIL
ŽIVLJENJSKA
DOBA V LETIH
Gasilska zaščitna obleka
10
GZO
10
KGP-A Kombinezon in dvodelna obleka za gaš. pož. v naravi – aramidna vlakna
2
KGP-B Kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž
Gasilska zaščitna čelada
10
GZČ
Gasilski zaščitni škornji
5
GZŠ
Gasilske zaščitne rokavice
2
GZR
10
IDA+TP Izolirni dihalni aparat - komplet
Izolirni dihalni aparat - komplet brez tlačne posode
10
IDA
Tlačna posoda
10
TP
10
GDO-B Gasilska delovna obleka – tip B
Izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov
10
IZP
Nahrbtna brenta
10
NB
Gasilski pas
5
GP
Termo kamera
5
TK
A)

VRSTA OPREME

B)
GV

GASILSKA OZNAKA VOZILA

MB
PČ
A
NV

PV-1
GVZ-1
GV-1
GVV-1
GVV-2
GVC-16/15
GVC-16/25
GVC-16/24
GVC-24/50
GVM-1
GVGP-1
GVGP-2
GCGP-1
GCGP-2
GCGP-3
TRV
TRV / TRVD
HTRV
AL (ALK,TD/ZD,GVCALK1-2, GVCZD1-2, GVCTD1-2)
AC
Manjše ZD/TD do 30m (EN1777)
VGV
GVL-1
GVL-2
GTV
GVK
Prenosna motorna brizgalna (PFPN 10-1000, 10-750, 10-1500)
Potopna črpalka/DIN 14425/SIST EN ISO 9906
Agregat/DIN 14685-1
Nadtlačni ventilator

ŽIVLJENJSKA
DOBA V LETIH
5
5
15
20
25
25
25
25
25
5
10
20
25
25
25
25
25
10
25
25
25
15
15
25
25
25
25
10
10
10
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VRSTNI RED NABAVE GASILSKIH VOZIL

PRILOGA 2

Pri sofinanciranju nabave vozil se upošteva naslednji vrstni red nabave:
I. kategorija:
– najprej GVV-1 oziroma GV-1, osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih, nato GVM-1
II. kategorija:
– pri kombinaciji vozil GVC-16/25 in GVM-1 ~ najprej GVC-16/25, nato GVM-1,
– pri kombinaciji vozil GVC-16/24 in GV-2 ~ najprej GV-2, nato GVC-16/24,
– priporoča pa se kombinacija GVC-16/25 in GVM-1.
III. kategorija:
–

najprej (GVC-16/15 oziroma GVC-16/25), nato (ali GVC-24/50 ali GVM-1)

IV. kategorija:
–

najprej (GVC-16/15 oziroma GVC-16/25), nato (ali GVC-24/50 ali GVM-1 ali PV-1)

V. kategorija:
–

najprej (GVC-16/15 oziroma GVC-16/25), nato (ali GVC-24/50 ali GVM-1 ali PV-1)
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Stran

PRILOGA 3

GASILSKE ZAŠČITNE OBLEKE (GZO)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

Vrsta obleke

ALWIT GmbH
BAS

GRISU PRO
BAS
BRISTOL GZS

BRISTOL ANGLIJA

X FLEX
ERGOTECH ACTION 2
FIREMAN V.
FIREMAN STRONG

DEVA

PATRIOT
FIREMAN TIGER
FIREMAN TIGER PLUS ELITE - MODEL ČRNOMELJ
PREVENT OBLEKA/KOMBINEZON

PREVENT&DELOZA

FIRE STEDAIR ( Navy, Gold)
FIRE STEDAIR HB661
FIRE - SECURITEX
FIRE FIT

ROSENBAUER

FIRE FLEX
FIRE - MAX II
FIRE - MAX III (blue, gold)

SIOEN

SIOEN
825 MICRORIP/ AS
FIRE EXPLORER
FIRE BREAKER ACTION EXTREME
FIRE BREAKER TOUGH
FIRE TWIN TOUGH X-TREME
FIRE BASIC

TEXPORT

FIRE TWIN
FIRE BREAKER ACTION NOVA
FIRE BREAKER ACTION NOVA BI COLOUR
FIRE SURVIVOR
FIRE TWIN PBI MATRIX
FIRE STRETCH
TITAN (Gold)
HERO (blue)
HUNTER
SWISSGUARD

S - GARD

ULTIMATE
DYNAMATE
DYNAMATE PLUS
ADVANCE PROGRESS (gold, blue)
BASIC PLUS

PFEIFER
I.S.T.

JAKNA X2 COMBILIGHT OÖ, HLAČE X2 COMBILIGHT ePTFE DELUXE
JAKNA X2 COMBILIGHT FIREOUT OÖ, HLAČE X2 COMBILIHGT ePTFE DELUXE
FYRPRO 440
V-FORCE MAX (PBI MATRIX, NOMEX COMFORT)

LION

V-FORCE
BRAVE
KINETIC
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ETF 2030/2031
EAGLE TECHNICAL

ETF INDO01/IND002

VOCHOC s.r.o.

FIRE SHARK PLUS

SEMCO

PROFIRE G

SEAMTEX Gmbh

PREMIUM-A L2

NOVOTEX - ISOMAT GmbH

NTI 112

ETF 2012S/2018S

KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – ARAMIDNA VLAKNA (KGP-A)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

Vrsta kombinezona / dvodelne obleke

BAS

JAROŠ II F-GOZDNI

DEVA

BUSH FIRE

PREVENT&DELOZA

K_217_NO

KOMBINEZONI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI – IMPREGNIRAN BOMBAŽ (KGP-B)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

Vrsta kombinezona

BAS

JAROŠ F-GOZDNI

MI - STAR

MI - STAR

PREVENT&DELOZA

K_217
K_217_S1

GASILSKE ZAŠČITNE ČELADE (GZČ)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
CASCO

Vrsta čelade
PF 1000 EXTREME, B
PF 1000 R, tip A
GALLET FUEGO
GALLET F1SA 12

MSA

GALLET F1S 12
GALLET F1 SF
GALLET F1XF

BULLARD

MAGMA A
MAGMA B
PAB FIRE 03

PLASTIKA AKRAPOVIČ

PAB FIRE 04 HT Composite
PAB FIRE 05
Fire Compact
HEROS XTREME

ROSENBAUER

HEROS TITAN

SCHUBERT

HPS 6100

HEROS SMART

DRÄGER

HPS 7000
HPS 7000 PRO

PACIFIC HELMET

F10

SICOR S.P.A

VFR EVO
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GASILSKI ZAŠČITNI ŠKORNJI (GZŠ)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
ALICO
BAS
BALTES
CER GmbH

Vrsta škornjev
SPORT (model 1200)
OGENJ 01
OGENJ 02
EPSILON PRO
GIGA
80120
BRANDBULL 005
BRANDBULL 006

DOLENC

BRANDBULL 007
BRANDBULL DEAN II
LUCAS
MARCUS

EWS

PROFI PREMIUM (tov. koda 9820)
PROFI PREMIUM PLUS (tov.koda 2020)
FENIX F
DRAGON II.
FIRE
DRAGON
MAGMA
FLAME

FALSEGURIDAD

FLAME BOA
TORCH
TORCH BOA
VOLCANO
VOLCANO BOA
FORESTER
TORCH C
FIRE 3000
FIRE FLASH
FIRE FLASH GAMMA
FIRE FLASH PRO

HAIX

FIREMAN YELLOW
FLORIAN EUROPE
FIRE EAGLE
HERO 2
FIRE EAGLE HIGH
SPECIAL FIGHTER PRO

HOLIK

LUKOV 7108
FGH 006
FGH 006 N

INTECHPLAST S A

FGH 006 PL
FGH 006 PL N
FHR 005
FHR 005 PL
9005/GA
9055/GA

JOLLY

9081/GA
9300/GA
9381/GA
9065/GA
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JORI
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JO FIRE 18151
JO FLARE 18141
AUSTRIA
AUSTRIA NEW
TORNADO (art. 143 900)

ROSENBAUER

TWISTER
TWISTER NEW
TORNADO NEW
TWISTER CROSS
ONE CS
PRIMUS 21

VOLKL

KOMMANDANT PRO
LEUTNANT
PRIMUS 21 CS

WM IMPORT s.r.o.

BLACK FIGHTER

GASILSKE ZAŠČITNE ROKAVICE (GZR)

Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

Vrsta rokavic
FLASH PRO PREMIUM
FIREDEVIL 911 X-TREME
FIREDEVIL 911
PENKERT FLASH

AVGUST PENKERT

ELK DEFENDER (ST)
DRAGON LONG
TEX GRIP 2.0.
DRAGON SHORT
BASIC GRIP
DEFENDER
FIRE KEEPER

ASKO

FIRE KEEPER PBI MATRIX
PATRON FIRE - dolge
PATRON FIRE - kratke

BAS

BOŠKO PROFI BAS

BRISTOL

BRISTOL
GFD RESCUE SUPER II

CHIBA

RESCUE II
TOP RESCUE

DEVA

TIGERPLUS NOMEX
HERKULES

ESKA

JUPITER III
PHÖNIX
SUPER MARS

GUANTES JUBA

model 311 GB
MEADOW 8038
MERCEDES 8018
CHAYENE plus 8011

HOLIK

8066 MARIS
HUNTER
HARLEY
CRYSTAL
NIKET
MARIS
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HOLIK

JOSEPHINE SHORT
JOSEPHINE
FIRE PRO E

ROSENBAUER

FIRE PRO RED
SAFE GRIP II
SAFE GRIP III

SOTHCOMBE BROTHERS

FIREMASTER II
FIREFIGHTER PREMIUM
FIREFIGHTER EVOLUTION

SEIZ

FIREFIGHTER PREMIUM S
BW BLACK
FIRE WORKER S

TEXPORT

FIRE FOX - ALPHA
FIRE FOX - BETA
BASIC GRIP 2.0
TEX GRIP 2.0D

GRANQVISTS

TEX GRIP 2.0S
FIRE GRIP 2.0.
DEXTERITY GRIP 2.0.

GASILSKA DELOVNA OBLEKA TIP B (GDO-B)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
KROJAŠTVO ROŽMAN
BAS
UTG VODNIK
ŽAGAR COMMERCE
PREVENT&DELOZA
WANDER D.O.O
GAMAT D.O.O.
ZAŠČITA IN REŠEVANJE J.GYURICA
REDNAK IP D.O.O.
IZOLIRNI DIHALNI APARATI (IDA)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)
MSA
DRAGER
FENZY
INTERSPIRO
SABRE
SCOTT
GASILSKI PASOVI (GP)
Podjetje (proizvajalec/zastopnik)

Vrsta pasu

ARTEX

ARTEX

EM JURIŠIĆ

GP-01A

HABERKORN

EKN

SKYLOTEC

SKYLOTEC GmBH
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PRILOGA 4

Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 - ZNOrg) in 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št.113/05 – uradno
prečiščeno besedilo 23/19 in 189/20 - ZFRO) sklepata:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, ki jo na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o pripravi, potrjevanju in
podpisovanju dokumentov ter o poročanju glede sprejetih oziroma izdanih dokumentov, št. 0070-12/2013-9, z
dne 14.05.2013 s spremembami in dopolnitvami, zastopa Darko But, generalni direktor, matična št.:
5268923000, ID št. za DDV: SI47978457, TRR: 01100-6370191114 (v nadaljnjem besedilu: MO)
in
IME PREJEMNIKA
NASLOV PREJEMNIKA, ki ga zastopa IME ZASTOPNIKA, matična št. prejemnika, Davčna številka
prejemnika, TRR prejemnika (v nadaljnjem besedilu: prejemnik)

POGODBO
o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- - da je prejemnik kandidiral na razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme v letu 2021
(Uradni list RS, številka), za naslednje predmete razpisa:
Predmet razpisa
- da je komisija za izvedbo razpisa ugotovila, da prejemnik izpolnjuje pogoje za vse vrste prijavljene opreme;
- da je iz 6. točke razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 01.06.2020
do 30.04.2021 razvidno, da se z vlagateljem, ki izpolnjuje v razpisu navedene pogoje sklene pogodba o
sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
2. člen
MO se zavezuje, da bo prejemniku sofinanciralo nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, skladno z
merili za dodelitev sredstev, navedenih v razpisu za sofinanciranje gasilske in zaščitne opreme za obdobje od
01.06.2020 do 30.04.2021 v skupni višini in sicer:
Ime postavke (št. kos) v višini ()EUR
3. člen
MO se zavezuje, da bo znesek naveden v prejšnjem členu te pogodbe prejemniku nakazalo 30. dan po
prejemu fizičnega izvoda podpisane pogodbe na MO na transakcijski račun številka: številka TRR prejemnika,
odprt pri banki: ime banke.
4. člen
Prejemnik se zavezuje, da bo prejeta finančna sredstva porabil, kot dober gospodar in bo vodil evidenco o
porabi sredstev.
5. člen
Kot pooblaščena oseba za nadzor nad izvajanjem pogodbenih določil, je s strani MO določena Tanja Tofil, s
strani prejemnika pa IME PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA.
6. člen
Vsaka sprememba ali dopolnitev te pogodbe mora biti sklenjena v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
7. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vse ostale primere, ki niso dogovorjeni s to pogodbo, uporabljajo
določila Obligacijskega zakonika.
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8. člen
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti
sporazumno, bo o njem odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
9. člen
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
PREJEMNIK

Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

DARKO BUT
sekretar
generalni direktor

predsednik

GASILSKA OZNAKA
VOZILA
PV‐1
GVZ‐1
GV‐1
GVV‐1
GVV‐2
GVC 16/15
GVC‐16/25

Kategorija PGD ‐ 1.a
Vrstni red nabave
Življenjska doba
Razpis ‐
v letih
ZA CELOTNO VOZILO
SAMO ZA PODVOZJA
SAMO ZA NADGRADNJO
Uredba
Razpis
izjeme
5
24.000,00
20.000,00
4.000,00
5
24.000,00
20.000,00
4.000,00
15
67.000,00
37.000,00
30.000,00
20
85.000,00
45.000,00
40.000,00
25
140.000,00
65.000,00
75.000,00
25
180.000,00
80.000,00
100.000,00
25
180.000,00
80.000,00
100.000,00

Vozila ‐ združena preglednica vrstni red nabave vozil in življenjska doba

1K 3
1

1
1

1

Kategorija PGD ‐ 1
Vrstni red nabave
Razpis ‐
Uredba
Razpis
izjeme

1K

Uredba

1
najprej GV‐2 nato
GVC‐16/24

Razpis

Kategorija PGD ‐ 2
Vrstni red nabave
Razpis ‐
izjeme

K

vozila v kombinaciji

24

24

1
1

1

27

1

27

2
2

1 ali
1
2
2

1 ali
1

Kategorija PGD ‐ 4
Vrstni red nabave
Razpis ‐
Uredba
Razpis izjeme
1

1

27

1

1

2
2

1 ali
1

Kategorija PGD ‐ 5
Vrstni red nabave
Razpis ‐
Uredba
Razpis izjeme
1
2
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Kategorija PGD ‐ 3
Vrstni red nabave
Razpis ‐
Uredba
Razpis izjeme
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GVC‐16/24
25
160.000,00
70.000,00
90.000,00
1 + GV‐2
GVC‐24/50
25
190.000,00
85.000,00
105.000,00
GVM‐1
5
34.000,00
30.000,00
4.000,00
1 ali
2K8
2
1K
2
GVGP‐1
10
50.000,00
30.000,00
20.000,00
1
GVGP‐2
20
143.000,00
70.000,00
73.000,00
GCGP‐1
25
160.000,00
80.000,00
80.000,00
GCGP‐2
25
175.000,00
85.000,00
90.000,00
GCGP‐3
25
185.000,00
85.000,00
100.000,00
TRV
25
190.000,00
80.000,00
110.000,00
TRV‐2D, TRVD
25
220.000,00
80.000,00
140.000,00
AC
10
163.000,00
78.000,00
85.000,00
27
ALK, TD, ZD, GVCALK
1‐2,
GVCZD 1‐2, GVCTD
24
1‐2
25
650.000,00
0
0
HTRV
25
87.000,00
45.000,00
42.000,00
Manjše ZD, TD do
30m (EN 1777)
25
300.000,00
60.000,00
240.000,00
VGV
15
37.000,00
26.000,00
11.000,00
GVL‐1
15
37.000,00
45.000,00
17.000,00
GVL‐2
25
37.000,00
80.000,00
25.000,00
GTV
25
37.000,00
67.000,00
42.000,00
GVK
25
37.000,00
84.000,00
84.000,00
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil ZRP (Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot)
1 če je enota oddaljena več kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije
2 če je interventno pripravljenost potrebno opravljati s poklicnim dežurstvom
3 če je enota oddaljena manj kot 15 minut vožnje od enote višje kategorije
4 če je enota osrednja enota v občini in ima v svojem požarnem okolišu objekte višje od P+4, pri čemer lahko to opremo zagotovi več sosednjih občin
5 če enota opravlja naloge v skladu z 20. členom te uredbe, in ji pripada HTV ali TRV‐1, se GVC‐16/15 nadomesti z GVC‐16/25
6 za samostojno poklicno enoto je minimalno število poklicnih gasilcev 32, končno število gasilcev in opreme se določi z izdelavo posebnega elaborata
7 v občinah, kjer se za oskrbo s požarno vodo oceni, da potrebujejo avtocisterno, se lahko nabavi avtocisterna. Nabavo avtocisterne mora občina vključiti v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine.
8 če ima enota že ustrezno gasilsko vozilo in osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih
Vrstni red nabave vozil Razpis SGZRO:
I.
kategorija:
‐
najprej GVV‐1 oz. GV‐1, osebno zaščitno opremo po minimalnih merilih, nato GVM
II.
kategorija:
‐
pri kombinaciji vozil GVC‐16/25 in GVM ~ najprej GVC‐16/25, nato GVM,
‐
pri kombinaciji vozil GVC‐16/24 in GV‐2 ~ najprej GV‐2, nato GVC‐16/24,
‐
priporoča pa se kombinacija GVC‐16/25 in GVM.
III.
kategorija:
‐
najprej (GVC‐16/15 oziroma GVC‐16/25), nato (ali GVC 24/50 ali GVM)
IV.
kategorija:
‐
najprej (GVC‐16/15 oziroma GVC‐16/25), nato (ali GVC 24/50 ali GVM ali PV‐1)
V.
kategorija:
‐
najprej (GVC‐16/15 oziroma GVC‐16/25), nato (ali GVC 24/50 ali GVM ali PV‐1)
V primeru, da po merilih gasilski enoti pripada vozilo za gašenje gozdnih požarov, mora gasilska enota predhodno razpolagati z osnovnim operativnim vozilom po merilih.
Izjeme iz Razpisa SGZRO:
I. kategorija
PGD I. kategorije namesto vozila GVV‐1 kupi vozilo GVC‐16/25;
II. kategorija
PGD II. kategorije kupi vozilo GVM‐1, ob pogoju, da že razpolaga z voziloma GVC‐16/24 in GV‐2 (oz. GV –1);
III. kategorija
PGD III. kategorije namesto vozila GVC‐16/15 kupi vozilo GVC‐16/25;
vse kategorije
PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost.
Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave (Priloga 2). V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pripada po kategorizaciji;
vse kategorije
PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost.
V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki je nabavljeno.
vse kategorije
PGD kupi novo vozilo GVM‐1, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno sposobnost;
vse kategorije
PGD kupi novo vozilo AC ali GVC 1+2, ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora biti nabava tega vozila vključena v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in mora PGD že razpolagati z GVM ‐1;
vse kategorije
PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kombinaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno sposobnost,
nabava AC pa mora biti vključena v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan občine;
vse kategorije
PGD kupi vozilo VGV, GVL‐1, GVL‐2, GTV ali GVK mora predhodno razpolagati z osnovnimi operativnimi vozili po merilih glede na kategorijo. Vlogi na razpis za omenjena vozila je potrebno priložiti sklep župana.
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Ob-1720/21
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2021 (z oznako:
JR9–E‑ZALOŽNIŠTVO–2021).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 26. 3. 2021 in se izteče
dne 26. 4. 2021.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1743/21
Javni razpis
P7-3 2021 COVID mikrokrediti
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in
srednje velika podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugod
nih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim
podjetjem v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji
je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih
procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega
financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.
3. Viri financiranja
Finančni instrument »COVID mikrokrediti« se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada
za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020/COVID-19, ki jih, v vlogi
upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca
finančnega instrumenta.
Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.000.000,00 EUR,
in sicer v celoti za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije.
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4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren
samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani
kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja
v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s
sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega
podjetja;
b) je ustanovljen in deluje po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1;
c) na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive
bolezni COVID-19;
d) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega
za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
e) predložiti mora popolno vlogo za financiranje
in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki
jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za
financiranje;
f) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko
najmanj šest mesecev;
g) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
h) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
za načrtovane upravičene stroške;
i) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom
ekonomsko upravičeno3;
j) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v
nadaljevanju javnega razpisa;
k) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapad
lih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki
je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega
leta do dne oddaje vloge;
l) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni
list RS, št. 5/17);
m) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi
predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
n) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka
23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT)
zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
1
Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi
spremembami
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan
za polni delovni čas.
3
Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
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o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike
Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro, malo ali srednje veliko podjetije se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v
težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z
18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v
breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo
registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni
list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in
mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
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– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in
poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene
dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega sveta
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in
ostale znanstvene namene;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi
2003/87/ES4.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem
načrtovanih, prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v
vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti5,
d) imeti predvideno poslovanje z dobičkom, in sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024,
e) imeti realno načrtovan pozitivni denarni tok, in
sicer:
– v obdobju od leta 2021 do 2024.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji
25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od
1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ
½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z
zapadlostjo roka za črpanje kredita.
UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo
izboljšanje.
4
5
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Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a.
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan
črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene
stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja6.
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino
25.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki
iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno
varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
stroški prehrane med delom),
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.
Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju
na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih
kreditov kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki
so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7-3
2021 COVID MIKROKREDITI« je dostopen na ePortalu
Sklada.
6
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
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(2) Obvezne priloge:
a) računovodski izkazi za leto 2019 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih7;
c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske
družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– na podlagi letnega poročila za leto 2019;
d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko
tvegano državo;
f) izpolnjen in potrjen Obrazec 1 »Pooblastilo za
potrebe preverjanja podatkov pri FURS«;
g) dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni
COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad (npr.: padec čistih
prihodkov od prodaje; odpovedana naročila kupcev; zamude, izpadi ali prekinitve dobav s strani dobaviteljev;
padec obsega proizvodnje ali opravljanja storitev zaradi
zmanjšane prisotnosti zaposlenih na delovnem mestu;
zaprtje proizvodnih ali poslovno-prodajnih obratov; da
opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se prodaja storitve oziroma
blaga zaradi virusa začasno prepove).
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani
AJPES.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 2 f), 2 g) in 3).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo
dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna
zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo
vlog s prilogami na ePortal Sklada:
– v letu 2021: 31. 3., 2. 4. in 6. 4.
Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen
prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno
več oddati.
Javni razpis bo odprt do 6. 4. 2021 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 6. 4. 2021, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 6. 4. 2021 ali
na roke za oddajo vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega plani7
Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko
staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
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ranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za
izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in
ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
(AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
– EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem
»III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda
predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge,
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se
sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi mikrokredita.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne
pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in
02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
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13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna
pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep
Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne: 17. 12. 2019 in
spremembe, sprejete na Vladi RS dne 11. 8. 2020, sklep
št. 47602-20/2020/3),
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2
(2014-2020)/COVID-19« za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija št. 50-66121/20,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z
notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list Evropske unije L 352/1).
13.2 Državna pomoč
Mikrokrediti imajo status državne pomoči na podlagi:
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne
pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-198
in na njegovi podlagi Komisiji priglašene sheme pomoči
(SA.57724), ki jo ministrstvo, pristojno za finance, vodi
pod št. 0001-5665493-2020, z identifikacijsko št. namena 8066.
Šteje se, da je državna pomoč dodeljena z dnem
odobritve kredita.
Državna pomoč ne sme biti podeljena kreditojemalcu, ki je na dan 31. 12. 2019 kot enotno podjetje
izpolnjeval pogoje za njegovo opredelitev kot podjetje
v težavah skladno z 18. točko drugega člena Uredbe
Komisije (EU) št. 651/2014.
Višina podeljene državne pomoči je enaka višini
glavnice kredita.
Višina državne pomoči, dodeljena enotnemu podjetju s strani vseh dajalcev državne pomoči, ne sme
preseči 800.000 evrov.
Če je kredit namenjen istim upravičenim stroškom,
ki se deloma krijejo že s pomočjo na podlagi uredb o
skupinskih izjemah ali na podlagi uredb o pomoči de minimis, kredit, povečan za višino teh pomoči, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči,
kot je določen v relevantni uredbi o skupinskih izjemah.
14. Odložilni pogoj: sredstva javnega razpisa se
lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno
8
UL C 91 I, 20. 3. 2020, str. 1–9; UL C 112 I, 4. 4. 2020,
str. 1–9; UL C 164, 13. 5. 2020, str. 3–15
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s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2
(2014–2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna
Slovenija št. 50-66121/20«.
15. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, telefonska številka:
02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si,
e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: telefonska številka: 02/234-12-51,
elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska
številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva,
nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika:
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov
gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec
zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim
ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
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osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve
pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 3301-002/2021

Ob-1765/21

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju
Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE),
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kup
nine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega
akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19),
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o
določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS,
št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 in
št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1, št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15, v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske
izjeme) objavlja

javni razpis
za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 4.000.000,00 EUR, kot
sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev
4.000.000,00

2021

Posojilo

Vir sredstev
Namensko premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v
kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki
ustreza naslednjemu ukrepu:
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
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Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati,
objavljena v Aplikaciji e-Rsklad.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge,
– seznam prilog,
– predlogo opisa projekta,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki
so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge.
Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi
oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad
in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
3. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo,
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno
odstopil od vloge.
4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma
enkrat.
5. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba – kmet,
mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodarstva večjo od 1,00. Predložiti mora Izpis Sisbon (pridob
ljen pri banki), ki ni starejši od treh mesecev od datuma
oddaje vloge, Izpis transakcijskega računa z opisanimi
nameni prilivov in pologov za obdobje enega leta, pri
čemer se upošteva enoletni promet – vključno s prometom zadnjega prejetega izpiska pred oddajo vloge
in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) pogodb in/ali
stanj posojil pridobljenih s strani drugih posojilodajalcev,
v kolikor obveznosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor
vlagatelj pri izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi
prihodke članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi
zanje priložiti vsa predhodno navedena dokazila, kot so
zahtevana za vlagatelja.
6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni
konstrukciji.
7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom,
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v
višini 50,00 EUR ali več). V ta namen Sklad po uradni
dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno
potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada,
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
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stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti odstopil od
pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na
dan 31. 12. 2020.
11. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 %
povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z
vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda
in tudi pravna oseba (s.p. in/ali gospodarska družba),
če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno
tretjega dednega reda).
12. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
13. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju.
14. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih
opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter
Kmetijska uredba za skupinske izjeme, (2) v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma
je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja
oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O
izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj
izreči v izjavi.
15. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega
projekta.
2.2 Pogoji po podprogramu A1.2 – Primarna kmetijska pridelava – izven pravil državne pomoči
Pogoji po podprogramu A1.2
1. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za dejavnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
3. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči,
na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
4. Projekt mora biti v skladu z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi Republike Slovenije s področja
varstva okolja. Pomoč za naložbe, v zvezi s katerimi
mora biti opravljena presoja vplivov na okolje na podlagi
Direktive 2011/92/EU, je pogojena s tem, da sta bila še
pred datumom dodelitve individualne pomoči opravljeni
navedena presoja in pridobljeno soglasje za izvedbo
zadevnega naložbenega projekta.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu A1.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v
Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih
gospodarstev, organizirana kot,
– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
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Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu
kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma
register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2016.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu A1.2
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske izjeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu A1.2
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,

Upravičeni stroški
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– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava
pridelkov,
– 02 Gozdarstvo.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane
dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Vlagatelj mora izvajati projekt, skladno s Prilogo I
seznama iz člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske
unije.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu A1.2
– Celotno območje Republike Slovenije
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu A1.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 10. 2020.
2.2.6 Stroški po podprogramu A1.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do
vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar
se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v
znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).

Omejitev na posameznem strošku
Vrsta omejitve Delež % Znesek EUR Datum Velikost vlagatelja

Odstotek sofinanciranja
Sklada

Nakup kmetijskih
zemljišč

/

/

/

/

srednja
mala
mikro

100,00

Nakup gozdnih
zemljišč

/

/

/

/

srednja
mala
mikro

100,00

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji
e-Rsklad.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu A1.2
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev
pa 150.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je
5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu A1.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih pomoči + pribitek od 0,10 % do 0,50 % letno, vse glede na
koeficient razvitosti občine za leto 2021, v kateri se projekt nahaja, kot je prikazano v nadaljevanju

Obrestna mera

Pribitek letno

Koeficient razvitosti občine, v kateri je lokacija projekta
od

do

ROM za izračun državnih pomoči

0,10

0,28

0,89

ROM za izračun državnih pomoči

0,30

0,90

1,09

ROM za izračun državnih pomoči

0,50

1,10

1,35

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
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2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
od

do

od

do

Skupna doba vračanja v mesecih
(z vključenim moratorijem)

5.000,00

150.000,00

0

24

240

cev.

Moratorij v mesecih

– Skupna doba vračanja posojila je do 240 mese-

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 24 mesecev
moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki
razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s
pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj
odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila
izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu A1.2
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V
primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo
izbranega cilja (ali več ciljev).

ture

Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastruk-

– Izboljšanje zemljišč.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi
vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do
Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo
Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost
izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad
vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila.
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada.
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev pred
lagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu
možna. Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko
zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za
vse vlagatelje.

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Oblika zavarovanja

Znesek
Faktor Delež v EUR
do

Boniteta
vlagatelja

Kreditna sposobnost
vlagatelja K > X

Ročnost
Znesek
v mesecih v EUR nad

od

do

Menica

1,00

100

/

/

/

1,00

240

/

Hipoteka z vpisom
na 1. mesto – predmet
projekta

1,00

100

/

/

/

1,00

240

/

Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vrednostjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih
sredstev.
– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike
zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev.
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev.
– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno
oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko zavarovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno
bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena
iz sistema Ebonitete.si.
– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje
med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih
12 mesecih/letna višina obstoječih glavnic finančnih obveznosti + obveznost iz glavnice posojila pri Skladu.
– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) –
mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega dohodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega
dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek,
zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali
rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo
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z 12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov,
pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva
tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev.
– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora
biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz
sistema Ebonitete.si.
– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skupno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamezna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene
skupne dobe vračanja sredstev,
– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sredstev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zavarovanja, ki ima navedeno omejitev.
4. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa
zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani
Sklada.
5. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki,
glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičninah
– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pravice na premičninah.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 90 dni od datuma
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja,
so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za
dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani
Sklada.
6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe
v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve
pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko
Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok
tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o
odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2022.
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2. Za zaključek projekta se šteje črpanje sredstev.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca
(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s
prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava
vlagatelja,
– poslovno dokumentacijo:
– opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi,
ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– kupoprodajna pogodba,
– odločba o pravnem poslu,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so
odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni
del elektronskega prijavnega obrazca.
2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije
»e‑Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno
z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel.
01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 9. 4. 2021,
2. rok do 30. 4. 2021,
3. rok do 31. 5. 2021,
4. rok do 30. 6. 2021,
5. rok do 31. 8. 2021.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku
oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk,
po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in
prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za
obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo
imenuje direktor Sklada.
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
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nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada
k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava
Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge.
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni
dan po izteku roka za oddajo vlog.
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za
dopolnitev vloge.
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.
3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z
dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta
ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku
8 dni od dneva vročitve.
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede
popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati
ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene
zavrnejo.
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri
čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh
ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom
točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom
ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor
za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu
ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo
Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še
razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj
strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o
ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od
odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo
biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 014-0004/2021-3
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Občina Moravče na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11
– ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik
Občine Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98) in
Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče,
št. 6/15) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Moravče
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, tel. 01/72-47-140,
e‑pošta:
obcina@moravce.si,
matična
številka:
5880505000, ID za DDV: SI41432851, transakcijski račun: SI56 0127 7010 0001 755.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o
podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 6/15).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na območju Občine Moravče.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje petih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi upravljavec zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o
zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
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– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program varstva zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali,
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih
živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba,
ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna
Občine Moravče.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na
razpis
Šteje se, da je prijava na razpis prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav
na pošti s priporočeno pošiljko, ali če je bila oddana v
sprejemni pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, do zaključka poslovnega časa občine na zadnji
dan roka za oddajo prijav.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izjava o pridobitvi osebnih podatkov – obrazec 7
razpisne dokumentacije (Izjava 4),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 8 razpisne dokumentacije (Izjava po prvem odstavku 35. člena
ZIntPK),
– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane
pogoje za začetek delovanja zavetišča,
– reference,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva
živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
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– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 26. 4. 2021. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Na
kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 2021 ob
9. uri, v avli Kulturnega doma Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom
ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena
popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno
ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z
navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje
prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, v roku 3 dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 3 dni od
prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo
dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila
predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu
dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko
odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko
pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od
dneva, ko jo prejme.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: Občina Moravče bo vse vlagatelje
obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: z izvajanjem javne službe je potrebno
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve
koncesijske pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 8. do 10.30 in od 11. do
14. ure, pri Barbari Baša (01/72-47-148) ali na elektronskem naslovu: barbara.basa@moravce.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od
dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni
strani Občine Moravče, www.moravce.si.
Občina Moravče
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Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 81/19, 30/21) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče
(Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB,
6/13, 2/19) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče (Uradno
glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/18) objavlja
javni razpis
o sofinanciranju obnove sakralnih objektov
v Občini Velike Lašče za leto 2021
1. Povabilo k oddaji prijave: naročnik javnega razpisa, Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike
Lašče, vabi vse zainteresirane, da podajo vloge za
sofinanciranje obnove sakralnih objektov na območju
občine. Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu
z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za
udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Velike Lašče. Skupna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je do
6.000,00 EUR (proračunska postavka 18075 Sakralna in
kulturna dediščina). Upravičenci lahko pridobijo največ
do 50 % sofinanciranja upravičenih stroškov, pri čemer
je DDV upravičen strošek.
3. Pogoji za dodelitev sredstev: za dodelitev sredstev na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo lastniki,
solastniki ali upravljavci sakralnih objektov na območju
Občine Velike Lašče pod pogojem, da bodo dela izvedena v letu 2021. Rok za predložitev zahtevkov je
22. november 2021.
4. Kriteriji za dodelitev sredstev
Komisija bo vloge ovrednotila glede na kriterije in
merila:
Pomembnost objekta z vidika kulturne
dediščine

Število točk

Objekt je razglašen kot kulturni
spomenik lokalnega pomena

100

Objekt je vpisan v Register nepremične
kulturne dediščine

50

100

Druga nujna obnovitvena in vzdrževalna 50
dela
Financiranje v preteklih 3 letih
Objekt ni bil financiran iz občinskega
proračuna v preteklih 3 letih

Ob-1715/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis

stva

Poseg je namenjen preprečevanju
nastajanja ali povečanja škode
na objektu
Sanacija strehe in posegi v statične
elemente konstrukcij

Prijava se šteje za pravočasno, če je predložena
oziroma prispe na naslov naročnika do vključno 14. junija 2021 v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – sakralni objekti«. Naslov pošiljatelja
mora biti označen na hrbtni strani.
Prijavitelji oddajo prijave po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1,
1315 Velike Lašče.
7. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Odpiranje prispelih vlog bo opravila strokovna komisija. Vloge bodo obravnavane v roku 15 dni.
Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije. Pravočasno prispele in popolne
vloge bo komisija ovrednotila na osnovi Pravilnika o
sofinanciranju obnove sakralnih objektov v Občini Velike
Lašče ter pripravila predlog sofinanciranja, na podlagi
katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi
sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene
pogodbe o sofinanciranju obnove sakralnih objektov v
letu 2021.
Občina Velike Lašče
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Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolož
ljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
5. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu:
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Podrobnejše
informacije lahko dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, po tel. 01/781-03-70 (Nika Perovšek) oziroma po elektronski pošti obcina@velike-lasce.si.
6. Način in rok za oddajo prijav
Prijavo je potrebno vložiti na obrazcih iz razpisne
dokumentacije, skupaj z obveznimi dokazili in prilogami.

za sofinanciranje programov v letu 2021
na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
C) Posebni programi na področju socialnega var-

D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na
področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij,
ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega
varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi
počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in
preventivni programi za delo z mladimi,
4. programi vključevanja socialne izključenosti invalidnih oseb,
5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami
in otroki,
7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih
drog ter drugih oblik zasvojenosti.
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Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki v
bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov.
Pod C)
1. programi ki vključujejo pripravo in dostavo toplih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu
na področju socialnega varstva, programi Območnih organizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti občanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.
Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini
Murska Sobota,
3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za
zdrav način življenja,
4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih
zdravstvenih storitev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D področja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da so:
1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov,
2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,
4. invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO
Murska Sobota.
6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
7. Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju
razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi
programi.
8. Prav tako se ne bodo sofinancirali programi prijavitelju, če se je prijavil z istim programom na druge
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofinanciranje programov.
9. Če se društvu ali organizaciji že financira isti
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.
10. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so
strokovna predavanja, delavnice, konference in drugo,
morajo prijavitelji v obrazcu razpisa navesti okvirno kje
in kdaj se bo prijavljeni program izvajal, saj v nasprotnem primeru program ne bo ocenjen.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje
MO Murska Sobota oziroma njene občane.
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III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi
zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne
enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstvenih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in
zdravstvenega varstva).
3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski
Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine
Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov.
4. Seznam članov društva ali organizacije prijavitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.
5. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.
6. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih
sredstev za program.
IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2021 za posamezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 18.000,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 17.200,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega varstva 74.800,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 6.200,00 EUR.
Sredstva, predvidena za posamezno področje, se
lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2021, na področju Socialno
varstvo drugih ranljivih skupin, na proračunski postavki
20046000 – sofinanciranje preventivnih programov, konto 4120-00 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam in na področju Preventivni programi zdrav
stvenega varstva, proračunska postavka 17061000 –
preventivni programi, konto 4120-00 – tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2021
morajo biti porabljena v letu 2021.
VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko v skladu z javnim interesom na področju socialnega
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob primerjavi istovetnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Konkretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.
VII. Merila za dodelitev sredstev
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 %
vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja programa/projekta – stroški dela redno in honorarno zapo-
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slenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški
supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upoštevala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za
posamezno področje.
4. Investicije ne bodo sofinancirane.
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako,
da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov
in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri
višine sredstev se bo upoštevala nujnost posameznega stroška za izvajanje programa ter primerjava višine
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki,
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in
predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih strokovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega
programa.
VIII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije, odloči direktor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev.
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo. O
pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto 2021:
a. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazilo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za
odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter
dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka, skupno največ do višine pogodbeno
opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora
predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot
npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev
aktivnosti ipd.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva praviloma
nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega
programa, po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za nakazilo za posamezni mesec v letu 2021.
K zahtevku morajo biti priložena dokazila (računi ali
druge enakovredne knjigovodske listine) za odobreni
program, v skladu z veljavno zakonodajo ter dokazila o
plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vrednosti višine
zahtevka opredeljenega, skupno največ do višine pogodbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec
mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa,
kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev
aktivnosti ipd.
IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
a. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu
2021 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
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mov s področja socialnega varstva in zdravstvenega
varstva na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2021, za sofinanciranje programov – Program pod
točko A ali B ali C ali D«.
b. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2021) na vložišču Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, pri Manueli Hochstetter ali na spletni strani Mestne
občine Murska Sobota www.murska-sobota.si Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na Oddelku za negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-29,
mag. Rofina Bernjak.
c. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Na
kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki je del
razpisne dokumentacije.
d. Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 2021.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo oddana na vložišču Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
1. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan
v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane
v eni kuverti.
2. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 28. 4. 2021.
3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in
ne bo javno.
4. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Murska Sobota, obveščeni v
roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb.
e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
2. Da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 671-0001/2021-201
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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/2018) in Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) objavlja
Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa
v letu 2021
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom športa
Občine Ravne na Koroškem 2021 sofinancirala naslednje programe:
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– Sofinanciranje športnih programov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v
nadaljevanju: ŠVOM prostočasno)
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami (ŠVOM PP)
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)
– Kakovostni šport (KŠ)
– Vrhunski šport (VŠ)
– Šport invalidov (ŠI)
– Športna rekreacija (RE)
– Šport starejših (ŠSta)
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Delovanje športnih društev in zvez:
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
– program preživljanja prostega časa otrok med
počitnicami
– Promocijske športne prireditve
– Programi za aktivne počitnice in počitniške programe
– Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki
Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v občini,
– zavodi (šport, vzgoja in izobraževanje, zdrav
stvo …), gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in
imajo sedež v občini najmanj eno leto, razen invalidskih
društev, ki izvajajo dejavnost na območju Občine Ravne
na Koroškem in so regijskega značaja,
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– izvajajo športne programe na območju občine in
imajo zanje:
1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader
za opravljanje dela v športu,
2. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
3. izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj
60 ur (dve uri tedensko); razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja
področja športa v merilih drugače opredeljen,
4. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze šport
nih društev) ter evidenco o udeležencih programa (vsi
izvajalci LPŠ).
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani športni programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje let
nega programa športa v Občini Ravne na Koroškem
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) ter Letnim
programom športa Občine Ravne na Koroškem 2021.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in
počitniške programe za mladino, se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu
o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške
posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev,
sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške
programe v letnem času so namenjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih
objektov za izvajanje letnega programa šport se bodo:
– financirala v skladu z 18. in 19. členom Odloka o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/2018).
5. Okvirna višina sredstev:
a. Sofinanciranje športnih programov v višini
160.608 €, od tega za:

1 Šolska športna tekmovanja
2 Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
3 Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine kolektivne panoge – vadeči od 10 do 12 let
4 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
5 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

2.565,00
34.171,00
5.000,00
856,00
78.703,00

6 Kakovostni šport
7 Vrhunski šport
– udeležba na OI 2021
8 Šport invalidov

3.420,00
10.000,00
2.565,00

9 Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami

428,00

10 Šport starejših

855,00

11 Razvojne dejavnosti v športu – usposabljanje, izpopolnjevanje

3.800,00

12 Organiziranost v športu – Delovanje športnih zvez

7.795,00

13 Športne prireditve in promocija športa
– druge prireditve

1.520,00

– velike mednarodne prireditve

5.415,00

14 Posebne nagrade za izredne športne dosežke – skupaj:
– proglasitev športnika
– nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem

2.660,00
855,00
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V kolikor na katerega v tabeli navedenih programov
ne bo prijave, se sredstev s tem javnim razpisom ne
razdeli, sredstva se zadržijo ter se v primeru kasnejših
podanih pobud s strani izvajalcev javni razpis za nerazdeljena sredstva ponavlja.
b. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 14.059,00 €, od tega za zimske počitnice
3.921 € ter za letne počitnice 10.138 €.
c. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa v višini 74.000 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2021.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Šport 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana do 15. ure 19. 4. 2021 v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno
pošiljko do vključno 19. 4. 2021.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 20. 4. 2021 ob 14. uri v mali sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki
jo od 26. 3. 2021 lahko dobijo v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas
(02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
športa za leto 2021.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 331-1/2021

Ob-1721/21

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper
(Uradni list RS, št. 76/15, v nadaljevanju: pravilnik),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in sklepa župana št. 331-1/2020 z dne
14. 2. 2020, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper za leto 2021
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja na območju Mestne
občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči, in sicer:

A Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B Pomoči po uredbi »de minimis«
C Ostali ukrepi občine
Sredstva za skupinske izjeme se dodeljujejo po
shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije, za pomoči de minimis pa skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12.
2013 o uporabi členov Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis, za ostale ukrepe občine
pa skladno z določili pravilnika in pogoji navedenimi v
javnem razpisu.
II. Upravičenci do pomoči
A Skupinske izjeme
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja (manj kot 10 zaposlenih), dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma v primerih ukrepov
po členu 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, dejavna
v kmetijskem sektorju, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (KMG-MID);
B De minimis
Fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja, v primerih ukrepov za pomoči de minimis
– po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu v Mestni občini Koper in so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev;
C Ostali ukrepi občine
Registrirana stanovska in interesna združenja (društva), ki delujejo oziroma izvajajo programe na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne
občine Koper.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za ukrepe izvedene na območju Mestne občine Koper in za
strokovno in tehnično podporo, ki jo koristijo kmetijski
proizvajalci iz Mestne občine Koper. Upravičenci morajo
predložiti:
– podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep in podukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov ali
predračun izdan v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih
prejetih sredstvih),
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper o
ustreznosti naložbe (pri ukrepu urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in
obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih
ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za
skupinske izjeme in pomoči de minimis so:
a.) Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva:
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec je enkrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 20 točk,
– upravičenec je dvakrat prejel podporo iz javnih
sredstev: 10 točk,
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– upravičenec je tri in večkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.
b.) Starost upravičenca:
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 10 točk.
c.) Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko
in invalid. zavarovan): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d.) Območje kjer leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
e.) Aktivno sodelovanje na aktivnostih v organizaciji
MOK (npr. županovo vino/oljčno olje, sodelovanje na prireditvah, npr. Sladka Istra, Dnevi kmetijstva, druge …),
predstavitve po SLO in tujini:
– sodeloval na aktivnostih v organizaciji MOK in
drugje: 10 točk
– večkrat sodeloval na aktivnostih v organizaciji
MOK in drugje: 20 točk
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene
na podlagi meril javnega razpisa. Višina sredstv sofinanciranja pomoči bo odvisna od skupnega števila
doseženih točk.
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov skupinske
izjeme so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2021. Dodelijo se iz proračunskih postavk,
in sicer:
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini
32.000,00 EUR
– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v višini
10.000,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. V kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, se ne dodeli za
davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
II. Upravičenci
Fizične in pravne osebe skladno s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo
ukrepe na območju Mestne občine Koper.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske
izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju
od odobritve sredstev (odločba) s strani Mestne občine
Koper, in sicer do 31. 8. 2021 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, niso upravičeni
subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
III. Ukrepi
Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih za
primarno proizvodnjo
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Cilj pomoči je izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanjem naravnega okolja, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture povezane z razvojem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do
kmetijskih zemljišč in izboljšanjem teh.
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih
ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov, določenih v
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014,
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v
celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb za ostala
območja,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR
na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin,
oziroma 2 ha primerljivih kmetijskih površin pri podukrepu urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in
gospodarska poslopja),
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Pomoči se ne dodeli za:
– že izvedene naložbe na podlagi računov izdanih
pred odobritvijo pomoči,
– nakup proizvodnih pravic,
– nakup in zasaditev letnih rastlin in sadik vinske
trte,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije,
– naložbe, ki se izvajajo izven območja občine,
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov
RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja
vinogradov,
– stroški povezani z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij in hlevov
na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo (razen traktorjev),
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– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za
nasade nad 0,2 ha,
– stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha, in
sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge
trajne rastline, razen vinograda),
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, pa po
odobritvi vloge,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper (ne za
nakup kmetijske mehanizacije),
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem
ljišča – nezahtevne agromelioracije,
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
nad 0,3 ha,
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun stroškov za katere se uveljavlja pomoč
ob prijavi (račun in potrdilo – dokazila o plačilu stroškov
za katere se uveljavlja pomoč, pa po odobritvi vloge),
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali
ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele,
pozeba, poplava, vihar).
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
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Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica z obračunano višino
nacionalnega financiranja,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme
preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov de minimis so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper
za leto 2021. Dodelijo se iz proračunskih postavk, in
sicer:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja v
višini 7.000,00 EUR
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v višini
3.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
50 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki
jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skup
ne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse
pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev
za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe
v predelavo, trženje kmetijskih in živilskih proizvodov,
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji in razvoj
dopolnilnih dejavnosti je do 5.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu de minimis lahko zaprosijo kmetje – fizične osebe, ki se
ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju Mestne občine Koper.
Upravičenci so lahko tudi mikro podjetja ter pravne
osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom
razvoja podeželja.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 za ukrep de
minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na primarne proizvajalce.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
države, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
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insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – UPB) 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.
III. Ukrepi
Ukrep 6
a. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema – polnilne
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke),
razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja oljčnega olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja
in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem dejavnosti in naložbo na območju
Mestne občine Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
– izpis iz registra pridelovalcev grozdja in vina,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021.
b. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih proizvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi (dopolnilno dejavnostjo) na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisana v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Mestni
občini Koper,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še najmanj
5 let po zaključku naložbe,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazilo – potrdilo o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe
(potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje),
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Stran

– mnenje o upravičenosti naložbe, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, razen za nakup opreme
manjše vrednosti.
Ukrep 8
Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov kmetijskih
gospodarstev (sejmi, razstave, katalogi, zloženke ...),
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi, ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi
dejavnostmi, ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje,
predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dovoljenje za opravljanje ustrezne dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu,
– račun in dokazilo o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč (računi veljavni od 1. 1. 2021 dalje),
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
Do 100 % upravičenih stroškov, a ne več kot
2.000,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Ne
glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena
pravilnika.
C. Ostali ukrepi občine
Cilj ukrepa je sofinanciranje neprofitnih dejavnosti
in materialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo državno pomoč ter njihov cilj ni
pridobivanje dobička.
I. Višina sredstev
Sredstva za financiranje izvedbe ukrepa so
zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto
2021. Dodelijo se iz proračunske postavke:
– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v višini 14.000,00 EUR
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
100 % upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev,
ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od
skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali
vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev je do 4.000,00 EUR na društvo.
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Ukrep 9 Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja
Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva in
podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji,
udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k
prepoznavnosti občine, kot so: priprava gradiv, zloženk,
objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.,
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine,
razstave, tekmovanja ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov
društev oziroma združenj.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Koper,
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja,
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva,
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela
za leto 2021,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti
in dokazila o plačilu.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021. Dokazila
– računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila
pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine
Koper, oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način
že financirani iz proračuna Mestne občine Koper,
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež
na območju Mestne občine Koper.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
4.000,00 EUR na društvo.
V. Omejitve sredstev:
– če gre za vlagatelja, ki je zavezanec za DDV, se
le-ta ne upošteva kot upravičen strošek,
– sredstva se ne izplačajo tistim, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države,
– za ukrepe skupinske izjeme se pomoč lahko dodeli le, če je vloga predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti,
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– najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določeni v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne
smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v
posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
(upoštevajoč tudi kumulacijo).
VI. Rok za prijavo na razpis, oddajo zahtevkov in
način prijave
Upravičenci morajo ustrezno označeno prijavo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
vključno 16. 4. 2021 na naslov Mestna občina Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo do taistega dne, med
uradnimi urami oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno
navedbo na prednji strani Javni razpis za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Mestni občini Koper za leto 2021, »Ne
odpiraj, št. 331-1/2021«. V primeru, ko se isti upravičenec
prijavlja na različne ukrepe in podukrepe, mora biti vsaka
vloga (prijavni obrazec z dokazili) v svoji kuverti. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naslov upravičenca. Za
veljavne se bodo štele vloge, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Neveljavne ne bodo obravnavane.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem
prijavnem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za
posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb,
bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper (www.koper.si) oziroma v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko
zainteresirani dobijo na Uradu za gospodarske dejavnosti, okolje in promet (tel. 05/66-46-244 – Valter Kozlovič).
VII. Obravnavanje vlog
O dodelitvi pomoči odloči vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in proemet, na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog, imenovane s
sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se
bodo upoštevala merila in kriteriji, določeni v Pravilniku
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje
2015–2020, oziroma merila, ki so objavljena v javnem
razpisu. Odpiranje vlog bo najkasneje v roku osmih dni
po poteku roka za prijavo. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja
nepopolne vloge komisija pozove, da v roku 5 dni od
prejema obvestila vlogo dopolni. Vloge, katere vlagatelji
v predpisanem roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene. Za dodeljena sredstva
državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine,
v skladu z veljavno zakonodajo.
VIII. Obvestilo o izidu razpisa in dodelitvi sredstev:
o izidu razpisa bodo upravičenci obveščeni z odločbami
v roku 15 dni od dneva odločitve komisije za pregled
in oceno vlog. Upravičencem bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev. Zoper odločitev iz prejšnjega
odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je
dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev. Sredstva upravičencem bodo izplačana na podlagi sklenjenih pogodb
med Mestno občino Koper in prejemnikom sredstev po
predhodni predložitvi dokazil o izvedbi aktivnosti ter
porabi namenskih sredstev. V primeru ugotovljene delne ali celotne nenamenske porabe sredstev, navedbe
neresničnih podatkov, za isti namen in iz istega naslova
že pridobljenih finančnih sredstev, bo skladno z določili
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pravilnika zahtevano vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. V navedenih primerih in
primerih, da upravičenec ne odda zahtevka za izplačilo
sredstev (dokazila), oziroma odda neustrezna dokazila,
upravičencu sredstva ne bodo izplačana, prav tako bo
skladno z določili pravilnika izgubil pravico do pridobitve
sredstev za naslednji dve leti.
Mestna občina Koper
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Stanje objekta:

Stran

Število točk:

Objekt je v slabem stanju (potrebna
so konservatorsko-restavratorska
dela)

50

Objekt je v solidnem stanju
(potrebno je redno investicijsko
vzdrževanje)

25

Vrednost izvedbenih del projekta:
Št. 622-0005/2021

Ob-1736/21

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o
proračunu Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 202/20) in Pravilnika za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 36/21) Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
v Občini Sevnica v letu 2021
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa so obnove sakralnih
stavb, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
razglašene za kulturne spomenike.
3. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali
upravljavci kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki
leži na območju Občine Sevnica.
Prijavitelji, ki kandidirajo za proračunska sredstva
na razpisu za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih
razpisih Občine Sevnica.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Sevnica,
– uradno dokazilo o lastništvu ali upravljanju kulturnega spomenika in/ali njemu pripadajočega funkcionalno in prostorsko povezanega objekta,
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(kulturnovarstveni pogoji, kulturnovarstveno soglasje),
– pridobljeno gradbeno dovoljenje, če je za predvideno investicijo potrebno,
– zagotovitev lastnih finančnih sredstev in/ali drugih
virov financiranja (npr. Ministrstva za kulturo) v višini
najmanj 50 % stroškov obnove,
– pridobljena predračunska vrednost predvidene
investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,
– pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sevnica iz predhodnih javnih razpisov, če je upravičenec na njih sodeloval,
– izpolnjevanje drugih morebitnih pogojev, določenih z vsakoletnim razpisom.
5. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih
sredstev
Stanje objekta:
Objekt je v zelo slabem stanju
(objektu grozi porušitev, potrebna je
rekonstrukcija celote ali posameznih
delov, za katerega je potrebno
pridobiti mnenje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine)

Število točk:

100

Vrednost izvedbenih del projekta
do 10.000 EUR

10

Vrednost izvedbenih del projekta nad
10.000 EUR do 20.000 EUR

50

Vrednost izvedbenih del projekta nad
20.000 EUR

100

Višina zagotovljenih lastnih sredstev:
Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 50 %

30

Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 65 %

50

Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 75 %

70

Višina zagotovljenih lastnih sredstev
do 85 %

100

Pomen objekta z vidika kulturne
dediščine:
Kulturni spomenik lokalnega pomena
je tudi vrednota državnega pomena

50

6. Delež sofinanciranja
Vloge, prispele na javni razpis, se na podlagi meril
ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje obnov kulturnih spomenikov in od števila
točk, ki jih dosežejo upravičenci, pri čemer je vrednost
sofinanciranja do 50 % celotne vrednosti obnove z DDV.
Znesek sofinanciranja posamezne obnove kulturnega spomenika se določi tako, da se število točk, ki jih
posamezni upravičenec prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Slednja se izračuna tako, da se
skupni znesek, ki je namenjen za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, deli s številom točk vseh obnov,
izbranih za sofinanciranje.
V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost
dodeljenih sredstev sorazmerno zniža.
7. Okvirna vrednost razpisa: višina sredstev, ki je
namenjena za obnovo kulturnih spomenikov na podlagi
tega razpisa, je 35.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2021.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 7. 5. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 7. 5.
2021) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni
Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje
obnove kulturnih spomenikov za leto 2021« na prednji
strani ter obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja
ali opremljena z obrazcem za odpremo kuverte. Prija-
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ve, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s
sklepom zavržene.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo
pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Vlogo mora pošiljatelj
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo
vloga s sklepom zavržena.
10. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev:
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
11. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o
sofinanciranju investicije.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.
12. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
26. 3. 2021 do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si).
Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
13. Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
tel. 07/816-12-62 ali 041/480-091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica
Ob-1756/21
Na podlagi Statuta Občine Piran (Uradni list RS,
št. 5/14 – UPB, 35/17 in 43/18), Zakona o športu (v nadaljevanju ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 –
ZNOrg in 82/20), Letnega programa športa v Občini
Piran za leto 2021 (sprejetega na seji OS dne 11. 2.
2021), Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2021
(Uradni list RS, št. 21/21) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
v Občini Piran (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju:
odlok), objavlja Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
najavo javnega razpisa
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa in načrtovanih projektov na področju športa
v Občini Piran za leto 2021
Občina Piran obvešča zainteresirane prijavitelje, da
objavlja Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa in načrtovanih projektov na
področju športa v Občini Piran za leto 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednih
letnih programov športa in sofinanciranje športnih prireditev in promocije športa v letu 2021 v skladu s sprejetim
Letnim programom športa v Občini Piran za leto 2021
(sprejetega na seji OS dne 11. 2. 2021) in obsega sofinanciranje naslednjih programov in projektov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Delovanje športnih organizacij
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

– Športni projekti, ki so v javnem interesu Občine
Piran.
Okvirna vrednost razpisanih proračunskih sredstev za
redni letni program športa znaša do višine 250.440,00 EUR
in za športne projekte do višine 15.000,00 EUR.
Celotno besedilo in razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka 14. aprila 2021 dosegljiva na spletni strani Občina Piran:
http://www.piran.si.
Občina Piran
Ob-1757/21
Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano,
in base allo Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta
Ufficiale della RS, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), alla Legge sullo sport (di seguito:
ZŠpo-1, Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 29/17, 21/18
– ZNOrg e 82/20), al Programma annuale dello sport
nel Comune di Pirano per l’anno 2021 (approvato nella
seduta del CC dell’11/2/2021), il Decreto sul bilancio
di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2021
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 21/21) e al Decreto sul
procedimento e criteri per il cofinanziamento per l’attuazione del programma annuale dello sport nel Comune di
Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 31/18; di seguito:
Decreto) pubblica il seguente
annuncio dell'invito pubblico
per la raccolta delle proposte per il
cofinanziamento dei programmi dello sport e
dei progetti pianificati nel settore dello sport nel
Comune di Pirano per l'anno 2021
Il Comune di Pirano informa i candidati interessati
della pubblicazione dell’Invito pubblico di raccolta delle
proposte per il cofinanziamento dei programmi dello
sport e dei progetti pianificati nel settore dello sport nel
Comune di Pirano per l’anno 2021.
L'oggetto dell'Invito pubblico è il cofinanziamento
dei programmi ordinari annuali dello sport e il cofinanziamento delle manifestazioni sportive e la promozione
dello sport nell'anno 2021 in conformità al Programma
annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno
2021 (approvato nella seduta del CC dell’11/2/2021) e
comprende il cofinanziamento dei seguenti programmi
e progetti:
– Educazione sportiva dei bambini e adolescenti
nel tempo libero
– Attività sportive extracurriculari per studenti
– Educazione sportiva per bambini e adolescenti,
mirata allo sport di qualità e allo sport agonistico
– Sport di qualità
– Sport agonistico
– Sport per disabili
– Attività delle organizzazioni sportive
– Abilitazione e perfezionamento del personale specializzato nello sport
– Progetti sportivi di interesse pubblico per il Comune di Pirano.
L’ammontare indicativo dei fondi di bilancio per
l’Invito pubblico per il programma ordinario dello sport
è fino a 250.440,00 EUR e per i progetti sportivi fino a
15.000,00 EUR.
Il testo completo e la documentazione di gara sono
disponibili dalla data del presente annuncio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
il 14 aprile 2021, sul sito web del Comune di Pirano:
http://www.piran.si.
Comune di Pirano
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Razpisi delovnih mest
Št. 6/2021

Ob-1740/21

Preklic
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list
RS objavlja preklic objave delovnega mesta ravnatelja
Vrtca Ig, objavljene v Uradnem listu RS, št. 41/21 dne
19. 3. 2021, pod oznako Ob-1663/21.
Uredništvo
Št. 100-9/2021-2

Ob-1706/21

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96 in nadaljnji) in Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 3. dopisne seje Sveta vrtca Galjevica, Svet vrtca Galjevica
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in
107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5 in nadaljnji), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih
– ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10
in nadaljnji) ter 28. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS,
št. 25/08 in nadaljnji), in sicer:
1. mora izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu,
2. mora imeti opravljen strokovni izpit na področju
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
3. mora imeti pridobljeno pedagoško izobrazbo,
4. mora imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
5. mora imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga pridobiti najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
6. imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
7. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
8. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in
9. zoper njega/njo ne sme biti uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. pridobiti mora tudi potrdilo iz evidence izbrisanih
obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje. Pri zaprosilu za potrdilo je potrebno navesti namen izdaje potrdila: Varstvo
otrok in mladostnikov,
11. predložiti mora svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Galjevica, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je 23. 9. 2021.
Svet vrtca bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave, ki morajo vsebovati kratek življenjepis,
program vodenja, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originalni potrdili Ministrstva
za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča, da zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
ki ne smeta biti starejši od 30 dni.
Pisne prijave lahko kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave tega razpisa na naslov: »Svet Vrtec Galjevica,
Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na
razpis za ravnatelja – ne odpiraj!«.
Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e-naslov, na
katerega bodo sprejemali obvestila/vabila med razpisnim postopkom.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo oddana na
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet Vrtca Galjevica
Ob-1707/21
Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica,
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi sklepa 2. redne seje Sveta zavoda z dne 9. 3. 2021 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določilom drugega
odstavka v zvezi s petim odstavkom 53. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo s
spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 1. 2022.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki
ga kandidat lahko pridobi najkasneje v enem letu po
začetku mandata),
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v
vzgoji in izobraževanju z opisom delovnih izkušenj,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno
pristojnostjo v RS), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
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– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva
dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše
od 30 dni) – izdajatelj Ministrstvo za pravosodje,
pošljite v zaprti ovojnici v roku 14 dni po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zad
nji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku, po zaključenem postopku.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in
ženske.
Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica
Št. 900-3/2020-12

Ob-1708/21

Na podlagi sklepa 2. korespondenčne seje, ki je tajala od 3. 3. do vključno 5. 3. 2021, Svet Osnovne šole
Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1113
Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
5 let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidat/-ka mora biti usposobljen/-a za delo z
računalnikom in imeti pedagoške, vodstvene ter organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Delovno razmerje z njim/njo se sklene za določen čas
(za čas trajanja mandata). Delo na delovnem mestu
ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predviden začetek dela bo 29. 11. 2021.
Kandidati/-ke pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil-a v roku
enega leta od začetka mandata), delovne izkušnje v
vzgoji in izobraževanju; prav tako potrdila, ki ne smejo
biti starejša od 1 meseca, in sicer:
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidati/-ke naj prav tako priložijo izjavo, da pri
katerem koli drugem sodišču zunaj kraja bivališča zoper
njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje
zoper spolno nedotakljivost.
K prijavi je potrebno priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priložite tudi kratek
življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Prijava mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici na naslov Svet Osnove šole Franceta Bevka, Ulica
Pohorskega bataljona 1, 1113 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave razpisa.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Franceta Bevka
Ob-1710/21
Svet zavoda Osnovne šole Jelšane na podlagi sklepa, sprejetega na seji dne 19. 2. 2021, 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, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni datum začetka dela je 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v
kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih
oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost)
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Jelšane, Jelšane 82, 6254 Jelšane,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Jelšane
Ob-1711/21
Svet Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Žalske lekarne Žalec (Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Žalske
lekarne Žalec; Uradni list RS, št. 45/94, 49/95 in 19/10)
in 26. člena Statuta zavoda (Spremembe in dopolnitve
Statuta Žalskih lekarn Žalec z dne 15. 5. 2019) razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice
Pogoji za imenovanje:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri ali
končan enovit magistrski študij Farmacije;
– veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti;
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– najmanj 5 let izkušenj na področju lekarniške
dejavnosti;
– izkušnje s področja vodenja in upravljanja;
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega
javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda;
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnosti prometa na debelo z zdravili,
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva
pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s
temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi na razpis z živ
ljenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih petih letih.
Prijavi je potrebno priložiti dokazila o nekaznovanosti oziroma o dejstvih vpisanih v kazenski evidenci RS
ter potrdilo, da v trenutku kandidature niso v kazenskem
postopku.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo
petih let. Po izteku mandata je lahko ista oseba ponovno
imenovana za direktorja/direktorico.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev poslati na naslov Žalske lekarne Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, s pripisom »za svet zavoda – ne odpiraj« najkasneje v 10 dneh od dneva objave.
Kandidati naj prijavi priložijo program dela in razvoja zavoda.
Upoštevane bodo le popolne prijave prispele s priporočeno pošto, vloge prispele po elektronski pošti ne
bodo upoštevane.
Direktorja/direktorico bo imenoval svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja, to je Občine Žalec. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa
o izbiri.
Svet Javnega zavoda Žalske lekarne Žalec
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– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najpozneje v enem
letu po začetku mandata, sicer mu preneha mandat
po zakonu),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v
vzgoji in izobraževanju),
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo iz Ministrstva
za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni od končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna
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 končnega roka za oddajo prijav,
– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Pisne prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragov
ska ulica 18, 8000 Novo mesto, 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.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto
Ob-1714/21

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska
ulica 18, 8000 Novo mesto, na podlagi sklepa 8. redne
seje z dne 25. 2. 2021, razpisuje prosto delovno mesto

Svet Mladinskega doma Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na
podlagi sklepa na 6. redni seji Sveta zavoda dne 17. 2.
2021 razpisuje delovno mesto

ravnatelja

ravnatelja/ravnateljice

Svet zavoda Vrtca Ciciban Novo mesto, Ragovska
ulica 18, 8000 Novo mesto, razpisuje prosto 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 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2021.
Izbrani kandidat bo imenovan 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 originalna),

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 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 zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 1. 9. 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,

Ob-1712/21
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– 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 Ministrstva 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 vodenja 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: Mladinski dom Malči Beličeve, Mencingerjeva 65, 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 nasprotnem 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 Mladinskega doma Malči Beličeve
Ob-1717/21
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Skupščina
družbe razpisuje prosto delovno mesto
direktorja družbe
s 4 letnim mandatom
Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko
kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki:
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje
petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani
kazni zapora,
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati za prosto delovno mesto direktorja družbe morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe
tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega
najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.
K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti
predlog programa in razvoja družbe za naslednje mandatno obdobje.
Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih
ovojnicah v 15 dneh po objavi na spletnih straneh Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. in Občine Zagorje ob Savi ter v Uradnem listu RS dne 26. 3. 2021 na

naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o.,
Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako
»skupščina – za razpis«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja
Zagorje ob Savi d.o.o.
Ob-1719/21
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP) in 6. in 7. člena Sklepa o ustanovitvi Državnega
izpitnega centra št. 620-01/93-4/1-8 z dne 3. junij 1993,
št. 620-01/93-4/3-8 z dne 10. oktober 1996, št. 62002/99-1 z dne 4. november 1999 in št. 620-02/2001-1
z dne 19. april 2001) Svet Državnega izpitnega centra,
Kajuhova 32 U, Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
Državnega izpitnega centra
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima končano univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu
druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– izkazuje sposobnosti za vodenje centra.
1. Prijavi mora kandidat priložiti:
– dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz katerega izhajajo tudi vodstvene izkušnje (življenjepis se
pripravi v Europass obliki);
– svojo zamisel razvoja in delovanja centra v mandatnem obodobju, na največ 20 tipkanih straneh formata A4 s povzetkom na eni strani;
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
2. Kandidat lahko prijavi priloži tudi druga dokazila,
ki dodatno utemeljujejo njegovo kandidaturo (npr. znanje
tujega jezika).
3. Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora
prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
4. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki v 8 dneh od
objave razpisa na naslov: Državni izpitni center, Kajuhova 32 U, Ljubljana, z navedbo na ovojnici: »Ne odpiraj
– prijava na razpis za direktorja«.
5. Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa
dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vloga se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po
pošti. Prepozne in formalno nepopolne prijave se zavržejo in ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
6. Kandidati naj v vlogi sporočijo svoj elektronski
naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
7. Svet bo s soglasjem ustanovitelja imenoval direktorja za dobo štirih let. Po preteku mandatne dobe je
lahko ista oseba znova imenovana.
8. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od
objave razpisa.
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9. V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Državnega izpitnega centra
Ob-1724/21
Na podlagi 12. člena Statuta javnega zavoda
Zasavskih lekarn Trbovlje in sklepa 4. redne seje Sveta
zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje, Svet Zasavskih lekarn Trbovlje objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje
s polnim delovnim časom za mandatno obdobje
5 let (1. 8. 2021 do 31. 7. 2026).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjevati pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu, najmanj druge stopnje, oziroma ima raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– je nosilec lekarniške dejavnosti z najmanj pet let
delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega
javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili,
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva
pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s
temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da prijavi na razpis obvezno priloži program razvoja zavoda za obdobje petih let.
Rok, do katerega je potrebno oddati prijavo na razpis, je 12. 4. 2021 do 24. ure.
Kandidati morajo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter program razvoja zavoda,
poslati v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za
direktorja/-ico – ne odpiraj«, na naslov: Zasavske lekarne Trbovlje, Razpisna komisija, Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje. Svet zavoda lahko od kandidata naknadno zahteva overitev kopij dokazil o izpolnjevanju
pogojev ali vpogled v originale dokazil. Vloga bo štela
za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno
pošiljko zadnji dan roka. Kandidati/-ke posredujete tudi
e-naslov za obveščanje. Z oddajo prijave se kandidat
strinja s takšnim načinom obveščanja oziroma vročanja
in s tem soglaša.
Kandidate se obvesti o izbiri v 60 dneh od objave
razpisa.
Svet zavoda Zasavskih lekarn Trbovlje
Ob-1727/21
Svet Zavoda Osnovne šole Tržišče, razpisuje na
podlagi sklepa Sveta OŠ Tržišče z dne 25. 2. 2021,
prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom organizaciji
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in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2021. Izbrani
kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku …) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Zavoda Osnovne šole Tržišče,
Tržišče 47, 8295 Tržišče, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Zavoda Osnovne šole Tržišče
Ob-1739/21
Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292
Ig, na podlagi 9. seje z dne 11. 3. 2021 razpisuje prosto
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
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 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 originalna),
– dokazilo o nazivu (naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi najpozneje v letu dni po začetku mandata, 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 končnega roka za oddajo prijav,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku oziroma zoper njega/njo ni vložena pravnomočna 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 končnega roka za oddajo prijav,
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– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami.
Pisne prijave pošljite v 12 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Vrtca Ig, Cesta na Kurešček 70,
1292 Ig, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ig
Ob-1742/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Polke
Bošković razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Polki Bošković iz Kopra
(za določen čas do 5. 4. 2022)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega

pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-1773/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke mag. Nataše
Erjavec razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki mag. Nataši Erjavec v Ljubljani
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

44 / 26. 3. 2021 /

Stran

Druge objave
Ob-1768/21
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za pridobitev certifikatov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne
12. 2. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 41/21
z dne 19. 3. 2021.
Sprememba se nanaša na točko 5.2. Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Doda se:
Od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do
sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali
pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhod
na Slovenija.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1769/21

Sprememba se nanaša na točko 5.2. Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Doda se:
Od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do
sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali
pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhod
na Slovenija.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1771/21
Začasno zaprtje javnega poziva
Slovenski podjetniški sklad v skladu s 7. točko
javnega poziva objavlja začasno zaprtje Vavčerja za
kibernetsko varnost, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1753/21

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za prototipiranje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.
Sprememba se nanaša na točko 5.2. Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Doda se:
Od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do
sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali
pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhod
na Slovenija.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1770/21
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za statusno preoblikovanje družb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21
z dne 12. 2. 2021.
Sprememba se nanaša na točko 5.2. Javnega poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Doda se:
Od vključno 27. 3. 2021 dalje bodo upravičeni do
sredstev javnega poziva prijavitelji, ki bodo izpolnjevali
pogoje javnega poziva in imeli na dan oddaje vloge
sedež na programskem območju Kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1772/21
Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo
vsebine Javnega poziva Vavčer za patente, modele,
znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21
z dne 12. 2. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS,
št. 41/21 z dne 19. 3. 2021.

Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
– ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) določa in
objavlja
datum nastopa poslovanja notarja
1. 4. 2021 začne s poslovanjem notarka Maja Rampre Erznožnik v Idriji, Lapajnetova ulica 39.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-1754/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), na podlagi
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), v skladu
s Pravilnikom o izvajanju Zakona o javnem interesu
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) in
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14, uradno
prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18), objavlja Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, najavo javnega
poziva in javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v Občini Piran za leto 2021
na področju:
– Javni poziv za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Piran za leto 2021;
– Javni poziv za sofinanciranje rednih letnih programov v Občini Piran za leto 2021 na področju veteranskih
in drugih organizacij;
– Javni poziv namenjen sofinanciranju rednega let
nega programa in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnost v Občini Piran za leto 2021;
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– Javni razpis namenjen sofinanciranju mladinskega dela, programov za otroke in mladino v Občini Piran
za leto 2021;
– Javni razpis za sofinanciranje letnega programa
društev na področju izobraževanja v Občini Piran za
leto 2021.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje rednih letnih programov na področju socialnega varstva, veteranskih in drugih organizacij.
Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za
sofinanciranje rednih letnih programov in projektov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje letnih programov in projektov na področju mladinskega dela, ki vključuje programe za otroke in
mladino.
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje letnih programov na področju izobraževanja odraslih.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša do
144.100,00 EUR, na področju:
1. socialnega varstva, do višine 18.100,00 EUR
2. veteranskih in drugih organizacij, do višine
3.000,00 EUR
3. ljubiteljske kulturne dejavnosti, do višine
100.000,00 EUR
4. mladinskega dela, do višine 5.000,00 EUR
5. izobraževanja odraslih, do višine 18.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija za vsako razpisano
področje je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka 26. 4. 2021 dosegljiva na spletni strani občine
http://www.piran.si.
Občina Piran
Ob-1755/21
Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano,
visto l’articolo 219 del Regolamento concernente il procedimento di attuazione del Bilancio della RS (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 e 81/16), la Legge sulla realizzazione dell’interesse
pubblico concernente la cultura (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 77/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16, 61/17 e 21/18 –
ZNOrg), conformemente al Regolamento sull’attuazione
dell’Invito pubblico e del Bando pubblico per la selezione dei programmi e progetti culturali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 43/10 e 62/16), in base alla Legge
sull’interesse pubblico nel settore giovanile (Gazzetta
Ufficiale della RS, nn. 42/10 e 21/18 – ZNOrg) nonché in
conformità al Regolamento sull’attuazione della Legge
sull’interesse pubblico nel settore giovanile (Gazzetta
ufficiale della RS n. 47/11) e lo Statuto del Comune di
Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo
Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), pubblica il seguente annuncio dell’Invito pubblico e del Bando
pubblico per il cofinanziamento dei programmi e
dei progetti nel Comune di Pirano per il 2021 nei
rispettivi settori:
– Invito pubblico per il cofinanziamento dei programmi dell’assistenza sociale nel Comune di Pirano
per il 2021;
– Invito pubblico per il cofinanziamento dei programmi ordinari annuali nel Comune di Pirano per il
2021 nel settore dei veterani e altre organizzazioni;
– Invito pubblico per il cofinanziamento dei programmi ordinari annuali e dei progetti nel Comune di
Pirano per il 2021 nel settore delle attività culturali amatoriali;

– Bando pubblico per il cofinanziamento del lavoro
giovanile, dei programmi per bambini e giovani nel Comune di Pirano per il 2021;
– Bando pubblico per il cofinanziamento dei
programmi annuali delle associazioni nel settore
dell’istruzione nel Comune di Pirano per il 2021.
L’oggetto dell’invito pubblico è la raccolta di proposte per il cofinanziamento dei programmi ordinari
annuali nel campo dell’assistenza sociale, dei veterani
e altre organizzazioni.
L’oggetto dell’invito pubblico è la raccolta di proposte per il cofinanziamento dei programmi ordinari
annuali e dei progetti nel campo dell'attività culturale
amatoriale.
L’oggetto dell’invito pubblico è la raccolta di proposte per il cofinanziamento dei programmi annuali e
dei progetti nel campo del lavoro giovanile che include
programmi per bambini e giovani.
L’oggetto dell’invito pubblico è la raccolta di proposte per il cofinanziamento dei programmi annuali nel
campo dell’istruzione per adulti.
L’importo indicativo delle risorse oggetto dei bandi
e degli inviti pubblicati ammonta fino a Euro 144.100,00,
ripartiti nei seguenti settori:
1. Assistenza sociale, fino a un importo di
18.100,00 EUR;
2. Veterani e altre organizzazioni, fino a un importo
di 3.000,00 EUR;
3. Attività culturali amatoriali, fino a un importo di
100.000,00 EUR;
4. Lavoro giovanile, fino a un importo di
5.000,00 EUR;
5. Istruzione per adulti, fino a un importo di
18.000,00 EUR.
La documentazione di gara per ciascun settore è
disponibile dalla data del presente annuncio fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 26/4/2021, sul sito web del Comune di Pirano:
http://www.piran.si.
Comune di Pirano
Ob-1722/21
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18 in 79/18) objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo iz uporabe izločenih
premičnin (reševalno vozilo)
1) Prodajalec: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec, tel. 01/75-08-220, faks
01/75-08-222.
2) Predmet prodaje je naslednje vozilo: VW Transporter 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 »videno-kupljeno«.
Kupec izdela ponudbo na obrazcu Ponudba (Priloga
št. 1), lahko pa poda tudi lastno ponudbo z nedvoumno
navedbo vrste opreme in ponudbene cene. Objava in
priloge so dostopne na spletni strani prodajalca: www.
zd-logatec.si
3) Vozilo bo prodano ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru enakih
ponujenih cen bodo izvedena dodatna pogajanja. O
izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od roka

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za predložitev ponudb oziroma po izvedbi dodatnih pogajanj. 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 pogodbe in prejemu računa, vendar pred prevzemom opreme, na transkacijski 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 trideset dni, brez obresti.
7) Ogled vozila je možen na lokaciji prodajalca, in
sicer po predhodnem dogovoru na kontaktno številko
01/75-08-220.
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8) Predložitev ponudb:
a) Pisno ponudbo je potrebno predložiti do 16. 4.
2021 do 9. ure.
Ponudbo se označi: »Ponudba za nakup reševalnega vozila – Ne odpiraj«.
Ponudbi (izpolnjena priloga št. 1) je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2,
1370 Logatec.
c) Veljavnost ponudbe: do 16. 6. 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 odpiranje ponudb do dne 16. 4. 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, ………………………………………..
(Žig)

Ponudnik: …………………………………………..
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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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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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Evidence sindikatov
Št. 101-12/2021-8

Ob-1591/21

Statut Sindikata železničarjev Slovenije –
Sindikalne enote Fersped (kratica: SŽS SE FERSPED), Parmova ulica 37, Ljubljana, ki je v hrambi
pri Upravni enoti Ljubljana na podlagi odločbe številka
101-36/2013-2 z dne 13. 6. 2013, in je vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko 4, se z dnem
2. 3. 2021 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1718/21
Ime medija: RADIO SRAKA.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka
international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Lastnik: 100 % Glasbena produkcija in založništvo
Sraka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo
mesto.
Direktorica: Božica Vovk, Valantičevo 17, 8000
Novo mesto.
Ob-1741/21
Ime medija: Exodus TV.
Izdajatelj: Exodus medijske in druge dejavnosti
d.o.o., Radovanova ulica 2, 2000 Maribor.
Direktor: Zoran Kodela.
Lastnik: Zoran Kodela (100 %).

Ob-1758/21
Ime medija: Kanal 10.
Izdajatelj: TV IDEA-Kanal 10, Družba za televizijsko
dejavnost, d.o.o.
Direktor: Mitja Podgajski.
Lastniki z najmanj pet odstotnim deležem kapitala
ali najmanj pet odstotnim deležem upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic za leto 2021: Kos Rafael, Podgajski
Mitja, M2P, družba za storitve, d.o.o., FABRIKA DOBRIH
IDEJ, podjetje proaktivnih komunikacij, d.o.o.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II eN 124/2016-80

Os-1365/21

V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za objekt
na naslovu Ravne 15 in Ravne 16, Tržič, ki se vodi pred
Okrajnim sodiščem v Kranju pod opr. št. II eN 124/2016,
Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona
o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne
pogodbe št. 7/3-86 z dne 2. 4. 1986, sklenjene med
Strokovno službo Samoupravnih interesnih skupnosti
gospodarskih dejavnosti Občine Tržič, kot prodajalcem
in Tovarno obutve Peko Tržič, kot kupcem
– za posamezni del št. 11, ID ZNAK 2143-136-11
(pogodbena 23) v 4. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Enes Koštić, roj. 1. 5. 1974, Ravne 15, Tržič.
– za posamezni del št. 109, ID ZNAK 2143-136-109
(pogodbena 18) v 4. etaži.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Ivanka Novak, roj. 5. 2. 1947, Ravne 16, Tržič.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice,
da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2021
N 53/2017

Os-1672/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 655-501, z naslovom Predilniška ulica 3, Maribor, stoječi na parceli št. 655 359, ki
teče na predlog predlagatelja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor in drugih,
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom
priglasiteljice Milene Mugerle, Stara cesta 69, Hoče, za
vzpostavitev pravnih naslovov, 2. 3. 2021 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– prodajne pogodbe št. 21/94 z dne 1. 7. 1994,
sklenjene za stanovanje št. 3 v izmeri 67,20 m² v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru, Predilniška ulica 3,
stoječe na parceli št. 359 k.o. Melje, med prodajalcem
Stanovanjskim skladom občine Maribor in kupcem Marijanom Jurišićem, rojenim 17. 11. 1942.
– darilne pogodbe med zakoncema opr. št. SV 1/96
z dne 3. 1. 1996, sklenjene za stanovanje št. 3 v izmeri
67,20 m² v pritličju stanovanjske stavbe v Mariboru,
Predilniška ulica 3, stoječe na parceli št. 359 k.o. Melje,
med darovalcem Marijanom Jurišićem, rojenim 17. 11.
1942 in obdarjenko Jernejo Jurišić, rojeno 22. 8. 1941,
s katero je darovalec na obdarjenko prenesel solastniški
delež do 1/2 celote na predmetni nepremičnini.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo

pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist priglasiteljice Milene Mugerle.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2021
N 53/2017

Os-1673/21

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Renati Vajdič, v nepravdni zadevi za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi št. 655-501, z naslovom Predilniška ulica 3, Maribor, stoječi na parceli št. 655 359, ki
teče na predlog predlagatelja Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor in drugih,
zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v zvezi s predlogom
priglasiteljice Mateje Lesar, Rožna dolina, Cesta II 36,
Ljubljana, za vzpostavitev pravnih naslovov, 2. 3. 2021
izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnih
naslovov:
– prodajne pogodbe z dne 6. 1. 2006, sklenjene za
nakup hišniškega stanovanja v skupni izmeri 26,09 m²
ter pralnice v izmeri 10,99 m² v stavbi na naslovu Maribor, Predilniška ulica 3, stoječi na parceli št. 359 k.o. Melje, med prodajalci Javnim medobčinskim stanovanjskim
skladom Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga je zastopala direktorica mag. Lidija Žvajker, Janezom Horvatom,
Jožefo Horvat, Marijano Horvat, Aleksandro Forštner in
Enverjem Bešičem, vsi stanujoči Predilniška ulica 1, Maribor ter Jernejo Jurišič, Srečkom Lavričem in Samom
Zupačičem, vsi Predilniška ulica 3 ter kupko Mileno Mugerle, stanujočo Krekova ulica 19, Maribor. V pogodbi so
prodajalci izrecno in nepogojno dovolili pri predmetnem
hišniškem stanovanju in pralnici vknjižbo lastninske pravice na ime kupke Milene Mugerle do celote.
– darilne pogodbe št. SV 178/09 z dne 27. 3. 2009,
sklenjene za hišniško stanovanje in pralnico v izmeri
37,08 m² v stavbi na naslovu Maribor, Predilniška ulica 3, stoječi na parceli št. 359 k.o. Melje, med darovalko Mileno Mugerle, stanujočo Stara cesta 69, Hoče in
obdarjenko Matejo Mugerle, stanujočo Tržaška cesta 6,
Ljubljana. Darovalka je izrecno in nepogojno dovolila pri
predmetnem hišniškem stanovanju in pralnici vknjižbo
lastninske pravice v korist Mateje Mugerle do celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist priglasiteljice Mateje Lesar.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
1295 I 341/2020

Os-1388/21

V izvršilni zadevi upnika Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana,
zoper dolžnika Mileta Cvijanović, Masljeva ulica 3, Dom-
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žale, ki ga zastopa odvetnica Jančič Neli, Ljubljanska
cesta 64, Domžale, zaradi izterjave 8.912,21 EUR s
pp, sklenilo:
Dolžniku Miletu Cvijanović, prijavljenemu na naslovu Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod,
Enota Domžale, Masljeva ulica 3, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
tem postopku postavi začasna zastopnica odvetnica
Jančič Neli, Ljubljanska cesta 64, Domžale, ki bo v tem
postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 2. 2021

žakova ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 764,08 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Kunaverjeva ulica 8,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tina
Kramer, Pražakova ulica 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2020

II N 332/2020

0449 I 37/2019

Os-1625/21

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom II N 332/2020
z dne 1. 3. 2021 nasprotnemu udeležencu Lyupchoo
Atanasov-Veyermanns, katerega prebivališče ni znano
in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Brankico
Savić, Smrekarjeva ulica 3, Izola.
Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca
zastopala v postopku vse do takrat, dokler udeleženec
ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
bo sporočil, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2021
VL 25435/2020

Os-1375/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Addiko
Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Tadej Krašovec, Dunajska cesta 117,
Ljubljana – dostava, po Nina Rechberger, Dunajska
cesta 117, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Mitji Timu
Lowritsch, Baniyas Road P.O. BOX 99937, Dubai, ki
ga zastopa zač. zast. Aleksandra Ljujić Kerševan – odvetnica, Linhartova cesta 9, Ljubljana, zaradi izterjave
76.322,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Mitji Timu Lowritsch, Baniyas Road P.O.
BOX 99937, Dubai, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Aleksandra Ljujić
Kerševan – odvetnica, Linhartova cesta 9, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2021
VL 72490/2020

Os-1546/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti
dolžniku Duraku Destani, Kunaverjeva ulica 8, Ljubljana,
ki ga zastopa zač. zast. Kramer Tina – odvetnica, Pra-

Os-1654/21

Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, matična
št. 5448557000, davčna št. 47523638, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, proti dolžniku: Sevlija Omerović, EMŠO
1210964188317, Ulica padlih borcev 12a, Prestranek;
Jasmin Omerović, EMŠO 2708989500341, Westbahnhofstrasse 13, Hanau, ki ga zastopa zak. zast. Bernard
Nared – odvetnik, Kolodvorska cesta 5A, Postojna, zaradi izterjave 29.584,41 EUR, sklenilo:
Drugemu dolžniku Jasminu Omeroviću, Westbahhofstrasse 13, Hanau, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bernard
Nared.
Začasni zastopnik bo zastopal drugega dolžnika
vse dotlej, dokler drugi dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 2. 2021
P 15/2020

Os-1626/21

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v pravdni zadevi tožeče stranke: Lučano Barnes, EMŠO:
0908960500409, Aljažev breg 10, 6250 Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa odvetnik mag. Bogomir Horvat iz Kopra,
zoper toženo stranko: 1. Antonija Nagy, P.O. Bot 668,
Darlinghuese 2010, Avstralija, sedaj neznanega bivališča in 2. Mimi Žele, Piran 5418, CAP, Federal, Argentina, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice (pcto. 1.500,00 EUR) po predlogu
tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika
tožencema na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženca 1. Antonija Nagy, P.O. Bot 668, Darlinguese 2010, Avstralija, sedaj neznanega bivališča
in 2. Mimi Žele, Piran 5418, CAP, Federal, Argentina,
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 8. 3. 2021
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Miho Matijevića, Partizanska cesta 101, 6210 Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 8. 3. 2021
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 960/2020

Os-1683/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Iki Plevnik, prej Plevnik – Bradač,
rojeni 21. 1. 1944, Slovenki, razvezani, umrli 5. 12. 2020,
nazadnje stanujoči Škapinova ulica 10, Celje.
Zapustnica je napravila oporoko, s katero je vse
svoje premoženje zapustila oporočni dedinji. Zapustnica
pa je imela tudi sina Jureta Plevnika Goloba, ki pride v
poštev kot nujni dedič, vendar pa je slednji že več let
pogrešan in sodišču njegovi podatki niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek na
podlagi podatkov spisa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2021
D 230/2020

Os-1460/21

Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi
po pok. Milki Lučič, rojena Skukan, rojena dne 25. 6.
1946, poročena, mati dveh otrok, državljanka Republike
Slovenije, nazadnje stanujoča na naslovu Pri pošti 12,
pošta Semič, umrla 3. 12. 2012, izdaja naslednji oklic:
Pozivata se znana vendar neznano kje bivajoča dediča Rudolf Lučič in Marina Lučič, prvega dednega reda,
da se priglasita pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku
za poseben primer – Center za socialno delo Dolenjska
in Bela krajina, Enota Črnomelj, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 2. 2021
D 5/2020

Os-1464/21

Zapuščinska zadeva: po pok. Ružici Čupić,
roj. 13. 3. 1936, državljanki RS, nazadnje stanujoči Nazorjev trg 4, Koper, ki je umrla dne 14. 12. 2019.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču je sodišče
ugotovilo, da je zapustnica umrla samska in brez otrok,
zato bi kot dediča v poštev prišla njena starša Jelena
Čupić in Dragomir Čupić oziroma njuni potomci (bratje
in sestre zapustnice).
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28 H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2021
D 600/2020

Os-1377/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 3. 3. 1991 umrlem Žerovec Erminiu, pok.
Giovannija, roj. 1. 2. 1914, Via Risorta 12, Trst, Italija.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
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diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave,
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 2. 2021
D 21/2018

Os-1361/21

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr.
št. D 21/2018 vodi zapuščinski postopek po pokojnem
Boštjanu Dorniku, roj. 25. 6. 1975, z zadnjim stalnim
prebivališčem Krčevina pri Vurbergu 48, Ptuj, in umrlem
16. 12. 2017.
V zapuščino spadajo: parc. št. 294/2, 294/3 in
294/4, k.o. 1071 Škofja vas, do 7/96, parc. št. *367/0,
693/0, 36/1, 36/3, 36/4 in 37/1, k.o. 1073, Trnovlje, do
2/24, denarna sredstva pri NLB, d.d., Ljubljana, v znesku 271,13 EUR s pripadki, do 1/1.
Terjatev do zapuščine je priglasila upnica Republika
Slovenija v znesku 11.572,83 EUR iz naslova prejete
socialne pomoči in predlagala omejitev dedovanja. Na
parc. št. 36/4, *367/0 in 693/0, k.o. 1073 Trnovlje, RS
omejitve ni predlagala.
Upnica Republika Slovenija je priglasila še terjatev
do zapuščine v znesku 66,89 EUR iz naslova neplačanih obveznosti oziroma neplačanih stroškov privedbe.
Upnik Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, je kot
terjatev do zapuščine priglasil znesek 18.448,08 EUR
na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča na Ptuju,
v Ljubljani in v Celju.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 1. 2021
D 345/1957

Os-1362/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Mihaelu Mlakarju, rojenem 14. 7.
1881, umrlem 16. 3. 1957, kmetovalcu, vdovcu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Lovrenc
na Dravskem polju 19, Lovrenc na Dravskem polju.
V zapuščino po pokojnem Mihaelu Mlakarju spadajo nepremičnine: delež 8/336-tin parc.
št. 1187/3, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju; delež 25296/5231856-tin parc. št. 1188/1, k.o. - 425 Lov
renc na Dravskem polju; delež 1464/862848-tin parc.
št. 1185/2, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju; delež
8/336-tin parc. št. 556/1, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem
polju; delež 8/336-tin parc. št. 557/3, k.o. - 425 Lov
renc na Dravskem polju; delež 8/336-tin parc. št. 557/7,
k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju; delež 8/336-tin
parc. št. 577/1, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju;
delež 8/336-tin parc. št. 577/8, k.o. - 425 Lovrenc na
Dravskem polju; delež 8/336-tin parc. št. 578/2, k.o. - 425
Lovrenc na Dravskem polju; delež 153064/6463968-tin
parc. št. 556/2, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju;
delež 284520/11963280-tin parc. št. 557/1, k.o. - 425 Lov
renc na Dravskem polju; delež 20680/1137024-tin parc.
št. 557/4, k.o. - 425 Lovrenc na Dravskem polju.
V predmetni zapuščinski zadevi je bilo ugotovljeno, da so dediči prvega dednega reda pokojni. Dediči
drugega dednega reda pa sodišču, kljub opravljenim
poizvedbam, niso znani.
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Ker se ne ve, kdo so dediči drugega dednega reda, ki
bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s
tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski Okrajnega sodišča na Ptuju ne bo zglasil
noben dedič, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 2. 2021

Oklici pogrešanih
N 80/2020

Os-3367/20

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Andreja Cergol, pokojnega Mateja qm Urban, neznanega
prebivališča, sedaj neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 2020
N 116/2020

Os-1616/21

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Ane Kocjančič, roj. Ražman, Labor 116, Marezige, za mrtvo.
Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2021
N 114/2020

Os-1630/21

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Josipa pok. Josipa qm Ivan im. Chienaz Majer, z zadnjim
znanim prebivališčem Lok 32, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2021

Kolektivni delovni spori
X Pd 594/2020

Os-1726/21

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(v nadaljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med pred
lagateljem: Sindikat Ministrstva za obrambo, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana, in nasprotnim udeležencem:
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana, zaradi: kršitve kolektivne pogodbe – pačilo solidarnostne
pomoči.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 6. 5. 2021 ob 8.30, soba št. 1/I, Delovno in
socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. marca 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2021
1

Uradni list RS, št. 10/04.

X Pd 863/2020

Os-1735/21

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(v nadaljevanju: ZDSS-1)1 obvešča vse zainteresirane
stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med pred
lagateljem: Sindikat policistov Slovenije, Opekarniška
cesta 15 C, Celje, in nasprotnim udeležencem: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana,
zaradi: kršitve kolektivne pogodbe.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka (drugi odstavek 51. člena
ZDSS-1).
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 20. 5. 2021 ob 8.30, soba št. 1/I, Delovno
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 22. marca 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
22. 3. 2021
1
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Zammit Briffa Mojca, Stari trg 21, Loče pri Poljčanah, diplomo Visoke šole za zdravstvo, izdana leta 2008
na ime Slatinek Mojca. gnn-342883

Drugo preklicujejo
AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
izvod licence št. GE009885/06735/003 za vozilo IVECO
z reg. št. CE GL-106. gnb-342870
AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
izvod licence št. GE009885/06735/008 za vozilo SCANIA z reg. št. CE AA-027. gnz-342871
AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
izvod licence št. GE009885/06735/011 za vozilo IVECO
z reg. št. CE AA-057. gny-342872
AA LOGISTIKA d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
izvod licence št. GE009885/06735/016 za vozilo MERCEDES BENZ, reg. št. CE AA-042. gnx-342873
ALBORO d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, izvod
licence št. GE010475/05493/004 za vozilo MAN, reg.
št. MB RI-432, veljavnost do 4. 3. 2024. gno-342882
ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, Slovenska Bistrica, izvod licence
št. GE010504/08015/005 za vozilo SCANIA R500, reg.
št. KP FA-331, veljavnost do 7. 5. 2023. gnt-342877
ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, Slovenska Bistrica, izvod licence
št. GE010504/08015/006 za vozilo DAF XF 105, reg.
št. KP ZH-629, veljavnost do 7. 5. 2023. gns-342878
ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, Slovenska Bistrica, izvod licence
št. GE010504/08015/007 za vozilo SCANIA R420, reg.
št. KP ZH-631, veljavnost do 7. 5. 2023. gnr-342879
ANEL TRANSPORT, d.o.o., Ulica Anice Černejeve 38, Slovenska Bistrica, izvod licence
št. GE010504/08015/008 za vozilo DAF XF 105, reg.
št. KP ZH-617, veljavnost do 7. 5. 2023. gnq-342880
Avguštin Denis, Podturn 68a, Dolenjske Toplice, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu – certifikat sekač,
izdala Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna leta
2015. gnt-342881
AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika
št. 016579/BG61-2-4774/2019, veljavnost od 3. 9. 2019
do 3. 9. 2021, izdala Obrtno podjetniška zbornica Slovenije na ime Buljugić Nermin. gne-342867
BREZ IMENA d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana,
izvod licence št. 014343/025 za vozilo PEUGEOT
308, reg. št. LJ 94-KMV, veljavnost do 15. 3. 2024.
gnj-342887
DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 3005, oznaka države 070, država BIH.
gni-342863
DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško,
dovolilnico, št. 3010, oznaka države 070, država BIH.
gnh-342864

FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo
za voznika, št. 013477/RV13-2-3996/2019, izdano na
ime Antevski Dalibor, veljavnost do 12. 5. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-342892
FILLINE d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje, potrdilo za
voznika, št. 016815/SŠD13-2-5979/2019, izdano na ime
Ćirković Nenad, veljavnost od 28. 10. 2019 do 31. 12.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnd-342893
JEŠE – M d.o.o., Jama 55, Mavčiče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026061002, izdal Cetis d.d.
na ime Ješe Anja. gng-342869
Krasniqi Bujar, Plintovec 10e, Zgornja Kungota, certifikat NPK – izvajalec zidanja in ometavanja
št. IZO-08/3999, izdajatelj Šolski center Celje, izdan
30. 8. 2008 – trajna veljava. gnm-342884
Krasniqi Gjelbrim, Plintovec 10e, Zgornja Kungota, certifikat NPK – izvajalec zidanja in ometavanja
št. IZO-09/4814, izdajatelj Šolski center Celje, veljavnost
od 10. 11. 2009 – trajna veljava. gnl-342885
LOGMAS TRANSPORT d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznika tujca
št. 014210/RB47-2-1478/2020, serijska št. O5022107,
veljavnost od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2020, izdala Obrtna
zbornica Ljubljana na ime Bojanović Bojan. gnk-342886
MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 014167/SŠD64-2-5978/2019, izdano na ime Mahovac Azem, veljavnost od 25. 10. 2019
do 26. 2. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnc-342894
MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
potrdilo za voznika, št. 014167/BGD64-3-3062, izdano
na ime Sando Zoran, veljavnost od 16. 7. 2020 do 6. 4.
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-342895
MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, potrdilo za voznika, št. 014167/RB64-2-5134/2020, izdano
na ime Čajo Admir, veljavnost od 14. 10. 2020 do 6. 2.
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnz-342896
Miljević Đuro, Mesarska 38, Ljubljana, potrdilo o
vpisu zrakoplova v register št. 680, veljavnost od 30. 9.
2016 do preklica, izdajatelj Javna agencija za civilno
letalstvo RS. gnf-342866
MOTOKONCHO d.o.o., Brodarjev trg 5, Ljubljana,
izvod licence št. 014339/007, serijska št. O 1028770 za
vozilo VOLKSWAGEN PASSAT CC, reg. št. LJ 20-HHG,
veljavnost do 26. 4. 2024. gni-342888
MV HARI OM, d.o.o., Cesta na Dobrovo 93, Celje,
izvod licence št. GE009511/07994/005 za vozilo MAN,
reg. št. LJ 08-EZB, veljavnost 5. 2. 2023. gng-342865
NO NAME d.o.o., Brodarjev trg 1, Ljubljana, izvod
licence št. 013973/026, serijska št. O 1028973 za vozilo
BMW 520 TOURING d, reg. št. LJ 11-UFN, veljavnost
do 2. 10. 2022. gnh-342889
Nunić Marijo, Rojčeva ulica 9, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500014394001, izdal Cetis
d.d. gnh-342868
PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu,
št. 619259, izdano na ime Aleš Ložar, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2006. gng-342890
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ROBERT ŠTANTE s.p., Rove 23A, Frankolovo, izvod licence, št. 014369/005, za vozilo reg.
št. CE GZ-026, veljavnost do 4. 8. 2021. gny-342897
VILKOGRAD, d.o.o., Zlateče pri Šentjurju 8A, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037660081,
izdano na ime Martin Kolar. gnf-342891
ZDRAVKO ILOVAR S.P., Sneberska cesta 60A,
Ljubljana-Polje, izvod licence št. 015909/002 za vozilo
SCANIA, reg. št. NM 45-53P, veljavnost od 17. 2. 2018
do 17. 2. 2023. gnw-342874
ZDRAVKO ILOVAR S.P., Sneberska cesta 60A,
Ljubljana-Polje, izvod licence št. 015909/003 za vozilo
SCANIA, reg. št. LJ 36-02K, veljavnost od 17. 2. 2018
do 17. 2. 2023. gnv-342875
ZDRAVKO ILOVAR S.P., Sneberska cesta 60A,
Ljubljana-Polje, izvod licence št. 015909/001 za vozilo
Mercedez-Benz, reg. št. LJ Z4-89R, veljavnost od 17. 2.
2018 do 17. 2. 2023. gnu-342876
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