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Leto XXXI

Javni razpisi
Št. 4300-5/2020/788

Ob-2184/21
Sprememba

V Javnem razpisu »za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih
območjih – COVID19« (Uradni list RS, 118/20 z dne 4. 9.
2020), se v 6. točki javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago, spremenita prvi
odstavek in razpredelnica, tako da se glasita:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago
za izvedbo predmetnega javnega razpisa, se poveča
za 1.015.145,74 EUR in znaša 15.217.056,21 EUR, pri
čemer je največ do 12.246.434,62 EUR na voljo za programsko območje kohezijske regije Vzhodna Slovenija
in največ do 2.970.621,59 EUR za programsko območje
kohezijske regije Zahodna Slovenija.
Proračunska postavka
200510 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih
problemskih območjih – 14-20 – EU – V – COVID 19
200511 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih
problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – V –
COVID 19
200512 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih
problemskih območjih – 14-20 – EU – Z – COVID 19
200513 – PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na obmejnih
problemskih območjih – 14-20 – slovenska udeležba – Z –
COVID 19
SKUPAJ

Programsko območje

Leto 2021

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

9.184.825,96

kohezijska regija Vzhodna Slovenija

3.061.608,66

kohezijska regija Zahodna Slovenija

2.079.435,11

kohezijska regija Zahodna Slovenija

891.186,48
15.217.056,21

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.
Skladno z navedenimi spremembami se, tako da
vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih
straneh gov.si oziroma Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 303-1-0/2020/34

Ob-2183/21

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo
javnega razpisa »Razvojno-raziskovalni projekti
za odpravo posledic COVID-19«
V Javnem razpisu »Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« (Uradni list RS,
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št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), se točka »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, od prvega do petega
odstavka spremeni, in sicer tako, da se po novem glasi:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
10.551.336,23 EUR.

Sklop 1

Proračunski uporabnik
Koda PU Naziv (kratica) Podprogram
(koda)
2130
MGRT
230401
2130

MGRT

230401

2130

MGRT

230401

2130

MGRT

230401

Proračunska postavka
Številka
Naziv

Konto

200528 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
200529 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska
udeležba-COVID-19
200530 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
200531 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska
udeležba-COVID-19
SKUPAJ:

4102 1.462.121,37

Proračunska postavka
Številka
Naziv

Konto

200528 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-V-EU-COVID-19
200529 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-V-slovenska
udeležba-COVID-19
200530 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-Z-EU-COVID-19
200531 PN 1.2 – Naložbe podjetij v raziskave,
razvoj in inovacije-14-20-Z-slovenska
udeležba-COVID-19
SKUPAJ:

4102 2.177.703,17

4102

Znesek
/v EUR/

365.530,34

4102 1.878.351,72
4102

469.587,93
4.175.591,36

Sklop 2
Proračunski uporabnik
Koda PU Naziv (kratica) Podprogram
(koda)
2130
MGRT
230401
2130

MGRT

230401

2130

MGRT

230401

2130

MGRT

230401

Sredstva niso prenosljiva med programskima območjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Okvirna višina sredstev znaša za:
– sklop 1: 4.175.591,36 EUR in
– sklop 2: 6.375.744,87 EUR.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-2161/21
Popravek
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin,
objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja
ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2021 in
2022, Ob-2081/21, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 74/21 z dne 14. 5. 2021.
1. Besedilo javnega razpisa se spremeni tako, da
se dosedanji točki 4. in 5. razpisa nadomestita z novima
točkama 4. in 5., ki glasita:
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih
straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda

4102

Znesek
/v EUR/

544.425,79

4102 2.922.892,73
4102

730.723,18
6.375.744,87

KŠM Tolmin www.ksm.si, v času do 11. junija 2021 jo
lahko prevzamete tudi v pisarni v Kinogledališču Tolmin,
Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Špela Mrak), vsak delovni
dan po dogovoru.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje
Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis
vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge
morajo biti oddane v ovojnici z oznako »Razpis kultura
2021-22«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu
Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje
14. junija 2021.
2. Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Občina Tolmin
Ob-2182/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20,
110/20 in 54/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
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javni razpis
za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja
v čebelarstvu v programskem letu 2021
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vlaganja vlog
in zaključek javnega
razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:
Informacije o javnem
razpisu:

Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 9 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu
v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na
področju čebelarstva.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzpostavitev
čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2021 znaša do
90.216 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 45.108 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 45.108 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih
stroškov.
Zaprti
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja
v čebelarstvu v programskem letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči
z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno
28. 5. 2021, do 23.59.
Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki
so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 2021.
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), tel. 01/580-77-92,
e-mail: aktrp@gov.si
2. Namen podpore: namen podpore je določen
v 14.a členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v drugem
odstavku 8. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Vlagatelj mora skladno s 14.b členom ob oddaji
vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja
na področju čebelarstva;
– nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega
50 eurov;
– ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku
prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje;
– ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.
4.2 Učni čebelnjak mora biti skladen z merili za enostavne objekte, ki so predpisani z Uredbo o razvrščanju
objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
4.3 Postavitev učnega čebelnjaka mora biti skladna
s prostorskim izvedbenim aktom občine.
4.4 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 14.b člena Uredbe k vlogi priložiti:
– dokazilo o izvajanju dejavnosti usposabljanja ali
izobraževanja na področju čebelarstva, kot je npr. statut
in veljavna pogodba o izvajanju usposabljanja ali izobraževanja, terminski plan usposabljanj ali izobraževanj,
gradivo usposabljanj ali izobraževanj,
– izjavo vlagatelja (Priloga 2 razpisne dokumentacije),
– poslovni načrt (ki mora vsebovati podatke o vlagatelju, opis in cilje naložbe, navedbo lokacije naložbe
(katastrska občina, št. parcele, koordinate X,Y, GERK),
datum začetka in končanja naložbe, terminski načrt izvedbe naložbe, predvideni način upravljanja naložbe)
in seznam stroškov naložbe (Priloga 3 razpisne dokumentacije),
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– izjavo lokalne skupnosti (Priloga 4 razpisne dokumentacije),
– soglasje lastnika zemljišča, da soglaša z namenom postavitve učnega čebelnjaka do 31. 12. 2027,
z navedbo točne lokacije na katerem bo postavljen učni
čebelnjak (Priloga 5 razpisne dokumentacije).
4.5 Vlagatelj lahko v programskem letu 2021 odda
le eno vlogo za pridobitev podpore.
5. Upravičeni stroški in finančne določbe
5.1 Upravičeni stroški za postavitev enega učnega
čebelnjaka so določeni v 14.c členu Uredbe. Vsak učni
čebelnjak mora sestavljati vsa osnovna oprema, ki je
navedena v drugem odstavku 14.c člena Uredbe.
5.2 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 2021.
5.3 Finančne določbe so opredeljene v tretjem in
četrtem odstavku 14.c člena Uredbe.
5.4 Višina pavšalnega zneska enega učnega čebelnjaka je določena s Sklepom o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega
učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022
(Uradni list RS, št. 74/21).
5.5 DDV ni upravičen strošek.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu
s 14.č členom Uredbe in so podrobneje opredeljena
v tem javnem razpisu:
Merila
1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov
1b. Število učnih čebelnjakov
2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV
Izkušnje na področju usposabljanja in izobraževanja čebelarjev
3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE
Terminski načrt izvedbe naložbe
SKUPAJ
VSTOPNI PRAG TOČK

Maksimalno št. točk
60
200
60
60
380
180

Točkovnik:
1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV (maksimalno število točk 260)
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov
20 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v eni do vključno treh različnih regijah
40 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v štirih do vključno šestih različnih regijah
60 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v več kot šestih različnih regijah
1b. Število učnih čebelnjakov
100 – postavljenih bo od 1 do vključno 3 učni čebelnjaki
150 – postavljenih bo od 4 do vključno 6 učnih čebelnjakov
200 – postavljenih bo več kot 6 učnih čebelnjakov
2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV (maksimalno
število točk 60)
30 – izvajanje usposabljanja čebelarjev
60 – izvajanje izobraževanja čebelarjev
3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
30 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 31. 7. 2021
60 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 15. 7. 2021
7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1
razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti
v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
28. 5. 2021.

60

200

60

60
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7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 (Izjava vlagatelja), Priloga 3 (Poslovni načrt in
seznam stroškov naložbe), Priloga 4 (Izjava lokalne
skupnosti) in Priloga 5 (Soglasje lastnika zemljišča) razpisne dokumentacije.
7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejem
ne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije,
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež
vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Vzpostavitev učnih čebelnjakov za prenos znanja
v čebelarstvu
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51.,
in 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,
27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu ZKme-1).
8.2 Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za
odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis
odobrijo vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih čebelnjakov. V primeru, da imata dve ali več vlog na javni
razpis enako število točk in enako število načrtovanih
učnih čebelnjakov, se vloge na javni razpis odobrijo
vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih čebelnjakov
v različnih regijah.
9. Odločba o pravici do sredstev: odločba o pravici
do sredstev bo izdana v skladu s 53. členom ZKme-1.
10. Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev
10.1 Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev se izvede v skladu s 56. členom Zkme-1.
10.2 Zahtevek za izplačilo sredstev se lahko vloži
po končani izvedbi naložbe in najkasneje do 31. 7. 2021
na Prilogi 6 (Zahtevek za izplačilo sredstev) skupaj s:
– Prilogo 7 razpisne dokumentacije (Seznam predloženih računov),
– Prilogo 8 razpisne dokumentacije (Seznam vzpostavljenih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu),
– dokazili o nakupu opreme iz drugega odstavka 14.c člena Uredbe (original ali overjene kopije
računov) in dokazila o plačilu računov nakupljene opreme. Računi in dokazila o plačilu računa se morajo glasiti
na upravičenca. Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije se vlagatelju ne vračajo.
Na računih morajo biti vsi podatki iz katerih bo razvidno,
da gre za nakup točno določene opreme iz drugega
odstavka 14.c člena Uredbe. Računi morajo vsebovati
specifikacijo opreme,
– pri postavitvi učnega(ih) čebelnjaka(ov) na
območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov,
ki so pridobljena pred postavitvijo učnega čebelnjaka.
10.3 Naložba mora biti dokončana in plačana pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
11. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 32. členu Uredbe.
12. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu Uredbe.
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13. Nadzor in spremljanje ukrepov
13.1 Nadzor in spremljanje ukrepa je določeno
v 34. členu Uredbe.
13.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu,
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
14. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
15. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in izjem
nih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena
oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-2155/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja
obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih
projektov, namenjenih senzorno oviranim,
ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(oznaka JPR-SO-2021)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2021
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JPR-SO-2021).
Predmet razpisa je sofinanciranje:
– programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah ter knjig v Braillovi
pisavi, zvočnih knjig in knjig v znakovnem jeziku
– razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 172.643,00 evrov.
Razpis bo trajal od 21. 5. 2021 do 21. 6. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 21. 5. 2021 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/zbirke/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
Št. 4300-14/2021-1

Ob-2157/21

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena 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), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4
z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih
tekmovanj št. 0071-2/2020-1, objavlja Zavod Republike
Slovenije za šolstvo
javni razpis
za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj
v šolskem letu 2020/2021
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu
2020/2021, in sicer:
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a.) stroškov organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma
s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina,
tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija,
ekonomija, filozofija, sociologija in psihologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
b.) stroškov organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: kultura, kulturna in
naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma
vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju:
druga državna tekmovanja).
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1) Državna tekmovanja iz znanja in druga državna
tekmovanja (v nadaljevanju: tekmovanja) morajo biti organizirana stopenjsko. Organizirana so lahko na naslednjih stopnjah: šolska, regionalna, državna. Organizirane
stopnje tekmovanja so lahko tudi drugače poimenovane,
vendar mora biti iz organizacije in izvedbe posamezne
stopnje tekmovanja razvidno, za katero stopnjo gre. Organizirani morata biti najmanj dve stopnji tekmovanja, pri
čemer mora biti šolska oziroma regionalna stopnja, kadar
šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem,
dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
2) Na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo
tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji
tekmovanja.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
3) Organizator tekmovanja ima zagotovljena sredstva za organizacijo in izvedbo tekmovanja tudi iz drugih
virov.
Dokazilo: Finančno poročilo
4) Organizator tekmovanja mora določiti pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih javnega
obveščanja ali na drug ustrezen način.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja in navedba mesta
objave
5) Organizator tekmovanja mora zagotoviti organizacijo in izvedbo tekmovanja tako, da tekmovanje vodi
tekmovalna komisija.
Dokazilo: Dokazilo o imenovanju tekmovalne komisije
6) Organizator tekmovanja mora objaviti naloge in
rešitve nalog tekmovanja po končanem tekmovanju.
Dokazilo: Navedba mesta objave nalog in rešitev
7) Organizator tekmovanja mora objaviti neuradne in
uradne rezultate tekmovanja po izvedbi tekmovanja. Po
objavi neuradnih rezultatov morajo imeti tekmovalci možnost ugovora v skladu z določbami pravil o organizaciji
in izvedbi tekmovanja.
Dokazilo: Navedba kraja in časa objave rezultatov,
navedba možnosti ugovora
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8) Organizator tekmovanja mora objaviti razpis tekmovanja, v katerem so objavljeni vsebina (teme po posameznih skupinah tekmovanj) in datumi posameznih
stopenj tekmovanja.
Dokazilo: Razpis tekmovanja in navedba mesta objave
9) Organizator tekmovanja mora zagotoviti javno
objavo tekmovalnega gradiva na spletni strani organizatorja tekmovanja ali v tiskani obliki ali na kakšen drug
ustrezen način.
Dokazilo: Navedba mesta objave tekmovalnega gradiva
10) Organizator od udeležencev ne sme zahtevati
nabave posebne opreme in/ali predhodne nabave pripomočkov za sodelovanje na tekmovanju. Med to opremo
in pripomočke ne sodi običajni šolski pribor.
Dokazilo: Navedba v prijavi za sofinanciranje
11) V kolikor je tekmovanje izvedeno po posameznih
kategorijah (npr. šolskih razredih), mora organizator to
posebej pojasniti v poročilu ter navesti število udeležencev in priznanj po kategorijah.
Dokazilo: Priloga k prijavi
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj
za šolsko leto 2020/2021 znaša 135.000,00 EUR.
5. Obdobje, za katerega se dodeljena sredstva dodeljujejo: dodeljena sredstva se dodeljujejo za tekmovanja
izvedena v šolskem letu 2020/2021.
6. Rok za predložitev prijav ter način predložitve prijav
Prijava mora biti pripravljena v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na
naslov Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
cesta 28, 1000 Ljubljana ali dostavite v vložišče zavoda
najkasneje do 30. 6. 2021.
Šteje se, da je prijava dostavljena pravočasno, če je
do roka oddana priporočeno po pošti ali dostavljena na dan
izteka roka do 12. ure v vložišče Zavoda RS za šolstvo.
Opremljenost prijave:
Predložena prijava mora biti v zaprti ovojnici. Na
ovojnici naj bo navedeno:
– na levi polovici ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava za
sofinanciranje stroškov šolskega tekmovanja v šolskem
letu 2020/2021«
– na desni polovici ovojnice naslov ZRSŠ: Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana
– naziv in naslov prijavitelja.
Prijava za sofinanciranje mora vsebovati:
– Obrazec A – prijava za sofinanciranje z vsemi dokazili; opremljena z vsemi žigi in podpisi.
7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav vodi komisija, odpiranje bo potekalo predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev prijav, v prostorih ZRSŠ, Poljanska 28, Ljubljana.
Zaradi pričakovanega velikega števila prijav za sofinanciranje, odpiranje prijav ne bo javno.
8. Postopek dodelitve sredstev: postopek dodelitve
sredstev je določen v besedilu razpisne dokumentacije,
ki je objavljeno na spletni strani Zavoda.

9. Merila
a) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov državnih tekmovanj iz znanja:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
od 1 do 3.000 udeležencev
od 3.001 do 10.000 udeležencev
nad 10.001 udeležencev

5–15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
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število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
od 1 do 300 udeležencev
od 301 do 1.000 udeležencev
nad 1.001 udeležencev
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 11 do 15 let
16 in več
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega tekmovanja:
samo to tekmovanje
od 1 do 5 tekmovanj
od 6 in več
kotizacije za udeležence tekmovanja NI
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni
SKUPAJ NAJVEČ
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5–15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5–15 točk
0 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5–15 točk
0 točk
5 točk
15 točk
30 točk
10 točk
100 točk

b) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov drugih državnih tekmovanj:
število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu:
od 1 do 2.000 udeležencev
od 2.001 do 8.000 udeležencev
nad 8.001 udeležencev
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu:
od 1 do 300 udeležencev
od 301 do 1.000 udeležencev
nad 1.001 udeležencev
število predhodnih let izvajanja tekmovanja:
manj kot 5 let
od 5 do 10 let
od 11 do 15 let
16 in več
kotizacije za udeležence tekmovanja NI
SKUPAJ NAJVEČ

10. Rok za obveščanje o izidu javnega razpisa:
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno
v 90 dneh po poteku roka za prijavo.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisne dokumentacije,
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj za šolsko leto 2020/2021,
– obrazec A – prijava za sofinanciranje,
– prilogo 1 – vzorec pogodbe o sofinanciranju.
12. Informacije o dokumentaciji za oddajo prijave za
sofinanciranje šolskih tekmovanj: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen
tudi na spletni strani ZRSŠ (http://www.zrss.si/), kjer bosta objavljena tudi razpisna dokumentacija in Pravilnik
o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1.
Za dodatne informacije pišite na e-naslov: tekmovanja@zrss.si. Prijave na razpis so možne od naslednjega
dne po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do roka
določenega v 6. točki tega razpisa.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Št. 430-26/2021

Ob-2159/21

Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10

5–15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5–15 točk
5 točk
10 točk
15 točk
5–15 točk
0 točk
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
65 točk

– ZUKN, 57/11 – ORZGJS40; ZGJS), 5. člena Zakona
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS,
št. 62/16; ZPPDej) in 5. člena Odloka o predmetu in
pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi (MUV,
št. 8/21), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
občinske gospodarske javne službe 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini Selnica ob Dravi
1. Naročnik oziroma koncedent: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi,
tel. 02/673-02-02, elektronski naslov: info@selnica.si,
matična številka: 1357930, ID za DDV: SI36150380.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Selnica
ob Dravi.
3. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
4. Čas trajanja koncesijskega razmerja: deset let po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
5. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na območju Občine Selnica ob Dravi.
6. Informacije in razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani
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Občine Selnica ob Dravi (www.selnica.si) in na vložišču
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica
ob Dravi. Dodatne informacije so v času objave razpisa
na voljo vsak delovni dan v času uradnih ur. Kontaktna
oseba: Suzana Prajnc, tel. 02/673-02-08, elektronski
naslov: suzana.prajnc@selnica.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Selnica ob Dravi. Naročnik lahko v tem primeru po potrebi podaljša rok za
oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje
dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije.
Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke,
ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo
prijave.
8. Način, kraj in čas oddaje prijave: prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti
najkasneje do 14. 6. 2021 do 12. ure. Prijavne obrazce
z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati
v zaprti kuverti na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Na prednji strani
ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – koncesija 24-urna dežurna služba«. Na
hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv
in naslov pošiljatelja. Ponudbe ni mogoče oddati v elek
tronski obliki.
9. Izdelava prijave: prijavitelj mora oddati prijavo
na obrazcih, predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo
izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne
sestavine razpisne dokumentacije.
10. Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne
prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne
in popolne. Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do
datuma in ure, določene v razpisu. Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
11. Kriteriji in merila za izbor koncesionarja: za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba. Merila so podrobneje
določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
12. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka: pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi
konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji
za predložitev skupne prijave. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem,
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti. Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Naročnik bo z vsemi prijavitelji, ki jim bo
priznal sposobnost, izvedel še dialog in jih nato povabil
k oddaji ponudbe na podlagi končne razpisne dokumentacije. Po zaključku dialoga in predložitvi končnih ponudb bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
13. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo najkasneje v roku ene-
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ga meseca po dokončnosti upravne odločbe, z izvajanjem javne službe pa pričeti najkasneje v roku enega
meseca po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 330-2/2019-42

Ob-2170/21

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2021 (Uradni list RS, št. 81/19) in na podlagi 24. člena
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 70/15, 27/17 in 39/19, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za izvedbo ukrepov
v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2021 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne (skupinske izjeme) in dopolnilnih (de minimis) dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet
sofinanciranja, so natančneje opredeljeni v točki 15 tega
razpisa.
3. Namen razpisa je za ukrepe iz točke:
– 15.1.–skupinske izjeme: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti
z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo
proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje
in izboljšanje infrastrukture;
– 15.2.–de minimis: prispevati k ustvarjanju pogojev
in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi
dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne
mreže v odročnih krajih, ohraniti in spodbujati dejavnosti
s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja, in spodbujati razvoj socialnega
podjetništva s področja predelave in trženja kmetijskih
proizvodov.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih
ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).
4.1.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014 (skupinske izjeme) so upravičene pravne
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna
in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in
24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma
stalno prebivališče in kmetijske površine na območju
občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja
na območju občine.
Do pomoči po tem odloku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, 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.
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4.1.2. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske
površine na območju občine;
– pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem
na območju občine;
– imajo poravnane zapadle obveznosti do občine iz
katerega koli naslova.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila
»de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.
Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma 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;
– pogojena s prednostno rabo domačih pro
izvodov pred uvoženimi;
– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) 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;
– dodeljena subjektom, ki nimajo poravnanih obveznosti do občine, iz katerega koli naslova, ne izplačuje
plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.
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 trženja 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.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Do sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih iz
41. člena odloka.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih
stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati
vsaj 1000 EUR brez vključenega DDV. Upravičenci, ki
po predpisih o DDV nimajo možnosti pravice odbitka
DDV, lahko uveljavljajo DDV kot upravičen strošek in
to dokažejo s potrdilom FURSa. Pri odobritvi sredstev
se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali
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pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez
vključenega DDV).
Upravičencu, kateremu je dodeljena pomoč nižja od
50,00 evrov, se ne izplača.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma
sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
(so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske
družbe in to gospodarsko družbo.
Prijavljeno investicijo, sofinancirano po tem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi
sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega
razpisa).
4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
(skupinske izjeme)
Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni
v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem
ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.
Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli,
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih so
določeni v točkah 15.1. tega razpisa.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
4.2.2 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013
(de minimis)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-

Stran

1162 /

Št.

81 / 21. 5. 2021

čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna
višina
razpoložljivih
sredstev
je
130.000 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno
za ukrepe iz:
točke 15.1 razen za dejavnost čebelarstva:
49.000 EUR;
točke 15.1 za dejavnost čebelarstva: 1.000 EUR;
točke 15.2.1 in 15.2.2: 63.500 EUR
točke 15.2.3: 15.000 EUR
točke 15.2.4: 1.500 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju
kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je navedena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vred
nost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost
posamezne investicije oziroma programa upošteva
vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). Skupna
vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme presegati 10.000 EUR letno za vse ukrepe
po tem razpisu.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi
na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino
vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
Pri ukrepu 15.2.3 se upravičencem lahko dodelijo sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez
DDV oziroma največ do razpisane višine sredstev za
ta ukrep, pri ukrepu 15.2.4 se lahko dodelijo sredstva
v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV oziroma
največ do razpisane višine sredstev za ta ukrep.
7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do izplačila odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena,
da je dodeljena sredstva delno ali v celoti porabil nenamensko ali v drugih primerih, določenih s pogodbo, se
sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan
skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi
tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju
petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno
zakonodajo.
Nerazdeljena sredstva se lahko dodelijo v skladu
z drugim in tretjim odstavkom 38. člena odloka.
8. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz
tega razpisa, je proračunsko leto 2021. Sredstva na
podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) od izdaje odločbe do vključno 20. 8. 2021;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2.1., 15.2.2.,
15.2.3. in 15.2.4. razpisa) od vključno 1. 9. 2020 do
vključno 31. 8. 2021.
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9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. razpisa) do vključno 30. 6. 2021 do 12. ure;
– za ukrepe de minimis (točka 15.2. razpisa) do
vključno 7. 9. 2021 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo:
– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1.
razpisa) najkasneje do 30. 6. 2021 do 12. ure prispele
po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo
s sklepom zavržene.
– za ukrepe de minimis (točka 15.2 razpisa) najkasneje do 7. 9. 2021 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 12, pritličje). Prepozne vloge bodo s sklepom
zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, soba 12/pritličje.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko
podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije
v pokončnem tisku. Dokazila se prilagajo v fotokopijah.
Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva vpogled v originale prilog in dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine ali/in obrazložitve,
s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave
iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in razpisni
dokumentaciji zahtevane priloge in dokazila ter mora biti
dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo
za:
– ukrepe iz skupinskih izjem po točki 15.1. dne
30. 6. 2021 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova
Gorica;
– ukrepe pomoči de minimis po točki 15.2. dne 7. 9.
2021 ob 14. uri v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo razumljive ali
popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog
pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev
vlog je 5 delovnih dni od prejema poziva.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo
dopolnjenje v roku, s sklepom v celoti ali deloma zavrže
organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski
porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si. Vloga, ki jo je
potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije,
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko po-
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kličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare) ali pišite
na e-pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si.
15. Ukrepi
15.1. Ukrepi po skupinskih izjemah (Uredba Komisije (EU) št. 702/2014)
15.1.1. Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje
in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
15.1.1.1 Podukrep: posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov in gospodarskih
poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter nakupa
opreme za rastlinjake;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški nakupa računalniške programske opreme
za potrebe kmetijske pridelave, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški ureditve trajnega nasada, in sicer stroški
agromelioracije in sadik za zasaditev novega nasada
(sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge trajne rastline, razen vinograda).
Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta
upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski stroji niso upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi
s področja gradnje objektov to potrebno. V kolikor dovoljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma
projekte iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis del
oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informacijo; predložitev projektne dokumentacije za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja; za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči; predložitev ponudb oziroma predračuna za načrtovano naložbo; mnenje o upravičenosti in
ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenju
lastnika v primeru zakupa; kopija zadnje zbirne vloge,
terminski plan izvedbe naložbe z datumom zaključka,
vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.1.1.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve
kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pa-
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šniki), 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 sredstev: predložitev ustreznih
dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo iz
katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predračuni, predložitev ponudb oziroma predračuna stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega načrta
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali
nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča
za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, terminski
plan izvedbe ureditve z datumom zaključka.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.2. Ukrepi »de minimis« (Uredba komisije (EU)
št. 1407/2013)
15.2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in
možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev
z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejavnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira
dohodka.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški
promocije dopolnilne dejavnosti in njenih proizvodov,
stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki
so povezani z dopolnilno dejavnostjo.
Stroški promocije: samo stroški spletne strani in
digitalnega oglaševanja v max višini 1000 EUR. Stroški
udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo v max višini 700,00 EUR.
Rabljena kmetijska mehanizacija in oprema sta
upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih
prodajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno,
dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt
ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in
obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa. V primeru, da je
upravičenec pravna oseba, mora biti vsaj eden od njenih
ustanoviteljev nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.2.2. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter
nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje in
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možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme za prostore za
prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij,
promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči; vloga z zahtevanimi
prilogami; dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani; računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa; dokazilo o plačilu.
Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravičenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za organiziranje strokovnih prireditev z namenom promocije
kmetijskih proizvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP,
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet podpore.
V primeru, da je upravičenec pravna oseba, mora
biti vsaj eden od njenih ustanoviteljev nosilec ali član
kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih
stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči.
15.2.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz
odročnih krajev
Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike razdrobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso
stroški nakupa vozil za cestni transport.
Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana dejavnost transporta, ki se odvija v odročnih krajih
v odročnih krajih z območja občine, če ne gre za prevoze proizvodov primarne kmetijske pridelave; vloga
z zahtevanimi prilogami; dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in
številom prevozov letno.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa,
vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registrirani za dejavnost transporta.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
15.2.4. Pokrivanje drugih operativnih stroškov –
stroški prevoza pitne vode
Cilj ukrepa: ohraniti in spodbujati dejavnosti s področja kmetijstva, ko zaradi nedostopnosti do javnega
vodovoda stroški prevoza pitne vode bremenijo ekonomiko gospodarjenja.
Upravičeni stroški: stroški prevoza pitne vode za
potrebe dejavnosti s področja kmetijstva na območjih,
kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.
Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa,
vendar izključno iz območij, kjer ni možnosti za priključitev na javni vodovod.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– ustrezno registrirana dejavnost kmetijskih gospodarstev na naslovu, na katerem ni možnosti priključitve
na javni vodovod;
– prevoznik je organizacija, pooblaščena za prevoz
pitne vode v skladu z vsakokrat veljavnim odlokom, ki
ureja prevoze pitne vode v Mestni občini Nova Gorica.
Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov
za največ 10 prevozov letno.
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16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16.1. Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo
poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške
planote.
– Za gojenje jagodičja, zelenjadnic, zelišč najmanj
2 ha primerljivih kmetijskih površin.
– Za pokrite površine najmanj 1 ha primerljivih površin.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo z najmanj enim
zaposlenim in opravljati dejavnost na območju Mestne
občine Nova Gorica, razen v primeru ukrepa 15.2.3, ko
mora biti pravna oseba registrirana za opravljanje dejavnosti transporta.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem
razpisu šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov (oljčnik, sadovnjak, vinograd) oziroma nasadov trajnih rastlin na
njivskih površinah
– 0,1 ha pokritih površin v (vrtnarstvu, pri pridelavi
jagod ali jagodičja ali gob) ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž.
16.2. Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz točke 15.2.3 tega razpisa, bo komisija pri ocenjevanju vlog
upoštevala naslednje ponderje:
– Čista kmetija ali pravna oseba z vsaj eno zaposleno osebo in je hkrati ekološka kmetija za vlaganja
v pridelavo in predelavo oljk, vinogradništvo in vinarstvo,
sadjarstvo, sirarstvo in dopolnilne dejavnosti povezane
s turizmom: ponder 1
– Ekološka kmetija za vlaganja v pridelavo in predelavo oljk, vinogradništvo in vinarstvo, sadjarstvo, sirarstvo in dopolnilne dejavnosti povezane s turizmom: ponder 0,75
– vse dejavnosti, razen navedenih v prvi in drugi
alineji: čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana
za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju MONG in ima vsaj 1 zaposleno osebo,
kmetije z OMD: ponder 0,75
– ostale kmetije in pravne osebe za investicije
v okolijsko izboljšavo (čistilna naprava, zamenjava azbestne kritine, zbiranje in uporaba meteorne vode ...):
ponder 0,5
– ostale kmetije, dopolnilne dejavnosti in pravne
osebe ter kmetije in pravne osebe, ki obdelujejo več kot
20 ha primerljivih površin: ponder 0,25
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko
gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot
kmet.
Za ekološko kmetijo se upošteva kmetijsko gospodarstvo, ki ima pridobljen certifikat za ekološko pro
izvodnjo.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano
proizvodnjo. Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne
služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti.
Mestna občina Nova Gorica
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Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 –
ZFRO), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08,
45/11), 4. člena Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 41/14) in
5. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne
službe pomoči družini na domu v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 67/21), Občina Ajdovščina objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoči na domu v Občini Ajdovščina
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel. 05/36-59-110,
e-pošta: obcina@ajdovscina.si.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje javne službe pomoč družini na domu, ki obsega socialno oskrbo na domu upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba
na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za
življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti,
invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri
oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju,
opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in
negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno
varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če
potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov
opravil iz prejšnjega odstavka.
3. Obseg storitve
Storitve v koncesiji se bodo v letu 2021 in 2022
izvajale v obsegu okvirno 990 ur neposredne socialne
oskrbe na mesec. V naslednjih letih se bo obseg storitev lahko spreminjal skladno s potrebami občanov na
območju izvajanja koncesije in nacionalnim programom
socialnega varstva v RS. Okviren obseg ur neposredne
socialne oskrbe na mesec v naslednjih letih se določa
s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Storitev se izvaja vse dni v tednu v skladu s pogoji,
ki jih predpisuje pravilnik, ki določa standarde in normative socialnovarstvenih storitev.
4. Krajevno območje izvajanja koncesije: območje
izvajanja koncesije obsega naslednje krajevne skupnosti ali dele krajevnih skupnosti: Budanje, Dolga Poljana,
Col, Podkraj, naselje Kovk, Planina, Ustje, Gaberje,
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Šmarje, Velike Žablje, Žapuže in del Krajevne skupnosti
Ajdovščina vzhodno od reke Hubelj.
5. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe
s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina,
ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo,
da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo
zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,
v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi
okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida,
so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Koncesionar je dolžan prevzeti od sedanjega izvajalca storitve vse aktivne uporabnike storitev iz razpisanega območja izvajanja koncesije, pri čemer upošteva predpise s področja socialnega varstva. Povprečno
število oskrbovancev v letu 2021 je 87/mesec.
6. Trajanje koncesije in predviden začetek izvajanja
storitve: koncesijsko razmerje nastane s podpisom pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za obdobje 10 let.
Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik
o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog
koncesionarja lahko podaljša, vendar največ še za čas,
za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 10. 2021.
7. Ureditev delovnih razmerij zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi
pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
8. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
določeno v 4. točki tega razpisa.
9. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali je
fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija,
– ima izdelan podroben program dela za izvajanje
storitve,
– zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– izkazuje finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve.
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10. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet
koncesije
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva predložiti izjave, potrdila in dokazila
o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od dneva
odpiranja ponudb.
11. Rok za prijavo na javni razpis
Rok za oddajo vlog je do srede, 16. 6. 2021, do
13. ure, ne glede na način oddaje vloge.
Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda
na sedežu Občine Ajdovščina v poslovnem času občinske uprave. V obdobju trajanja epidemije je potrebno za
oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina, pozvoniti pri
vhodnih vratih. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog prispela
na sedež Občine Ajdovščina do 13. ure.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici,
označene s pripisom »Javni razpis – Pomoč družini na
domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden polni naslov ponudnika.
Ponudnik mora oddati prijavo na obrazcih, ki
so predpisani z razpisno dokumentacijo in jo izdelati
v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem
jeziku izdelane oziroma priložene ali prevedene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.
Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili, datirani in žigosani ter podpisani s strani pooblaščene osebe.
Ponudnik lahko svojo ponudbo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne
več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene
v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »dopolnitev ___ (zaporedna številka dopolnitve)
ponudbe na javni razpis Pomoč družini na domu – ne
odpiraj«.
Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb glede
na besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja
storitve,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki so bile podane s strani ponudnika, ki ne izpolnjuje predpisane
pogoje za podelitev koncesije.
12. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
javnega razpisa: v času objave javnega razpisa je pristojna oseba za dajanje informacij Jerica Stibilj, Oddelek
za družbene zadeve. Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezana na javni razpis zgolj pisno, na elektronski
naslov jerica.stibilj@ajdovscina.si, do srede, 9. 6. 2021,
do 12. ure. Vsa vprašanja in odgovori so javni in bodo
objavljeni na internetni strani naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
13. Datum odpiranja ponudb: odpiranje ponudb se
bo odvijalo v četrtek, 17. 6. 2021, ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Ajdovščina. Odpiranje ponudb je javno in na
odpiranju sme prisostvovati vsak ponudnik na javnem
razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom ponudnika. Na odpiranju ponudb se prebere Obrazec –
Ponudba in ali so predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Ustreznosti ponudb se na odpiranju ne preverja.
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14. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
– celotni stroški storitve – do 80 točk;
– pisarna za pomoč na domu v oddaljenosti
do 10 km od mesta Ajdovščina (izhodišče Vipavska
cesta 11b) 8 točk, nad 10 km 0 točk;
– reference ponudnika – do 12 točk.
Celotne stroške storitve se lahko oceni največ
z 80 točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z najnižjimi skupnimi stroški storitve. Ostali ponudniki dobijo
sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli:
Cp = skupni stroški storitve ponudnika
Cn = skupni stroški storitve najnižjega ponudnika
Število točk =

Cn X 80
Cp

Reference ponudnika: Upoštevajo se pozitivne pisne reference, ki so potrjene s strani občin, kjer koncesionar opravlja socialno varstveno storitev, najmanj
1 leto. Na vsakem pisnem potrdilu mora biti navedena
tudi telefonska številka in kontaktna oseba na občini. Kot
dokazilo se priloži potrjena izjava s strani občin, kjer se
koncesija izvaja (koncedent).
– za vsako pozitivno referenco, potrjeno s strani
občin (koncedentov) se podelita 2 točki
Upošteva se največ 6 referenc.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije in bo zbral najvišje
število točk v skladu z navedenimi merili.
15. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh
podatkov, ki so sestavni del ponudbe za podelitev koncesije. V kolikor ugotovi, da navedbe niso resnične in
verodostojne, se ponudba zavrne.
Koncesijo podeli občinska uprava Občine Ajdovščina z odločbo, na podlagi predloga, ki ga pripravi strokovna komisija. V odločbi se določi rok, v katerem mora
izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko
pogodbo. Koncesijsko pogodbo s koncesionarjem sklene župan Občine Ajdovščina. Koncesionar mora začeti
z izvajanjem javne službe v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Koncedent si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali
ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent
s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel. Koncedent ponovi
razpis v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni od izdaje
sklepa o neuspelem razpisu.
16. Razpisna dokumentacija in obrazci
Razpisna dokumentacija in obrazci so dosegljivi
na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi,
zavihek: Javni razpisi, in na sedežu Občine Ajdovščina.
Koncedent si pridržuje pravico, da morebitne spremembe ali dopolnitve razpisa in razpisne dokumentacije
objavi kot dopolnitev v Uradnem listu RS (spremembe
javnega razpisa) in na spletni strani Občine Ajdovščina (spremembe razpisne dokumentacije), najkasneje
10 dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Občina Ajdovščina
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Razpisi delovnih mest
direktorja

Ob-2158/21
Svet zavoda Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami),
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami),
19., 34. in 35. člena Statuta Doma starejših občanov
Ljubljana - Šiška z dne 28. 9. 2016, ter v skladu s sprejetim sklepom 1. dopisne seje z dne 12. 5. 2021, razpisuje
delovno mesto
direktorja (m/ž)
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/kandidatke,
ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene
pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene
v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV;
Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami);
– kandidati/kandidatke z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati
z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora
le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorja/direktorice.
2. Direktor/direktorica bo imenovan/imenovana za
obdobje pet let.
3. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje
izkušnje in izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje,
– vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas
trajanja mandata).
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/kandidatke
poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah,
v roku 8 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših
občanov Ljubljana - Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000
Ljubljana ali osebno v tajništvo doma, v zaprti kuverti
z oznako »Razpis za direktorja/direktorico« s pripisom
»Ne odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem
roku, ne bomo upoštevali. Kandidati/kandidatke bodo
o izbiri obveščeni/obveščene v zakonsko določenem
roku.
Svet Doma starejših občanov
Ljubljana - Šiška
Št. 100-0024/2021-1

Ob-2160/21

Na podlagi 32. in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS,
št. 82/20) objavlja Občina Velike Lašče javni razpis za
zasedbo mesta

Javnega zavoda za kulturo in turizem
Trubarjevi kraji
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna/univerzitetna
izobrazba (1. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– strokovno pozna področje dela javnega zavoda,
– aktivno obvlada slovenski in najmanj en svetovni
jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Direktor – glede na obseg predvidene dejavnosti
zavoda ob njegovem ustanavljanju – opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pri čemer ima pravico do ustreznega
honorarja za svoje delo, ki ga določi ustanovitelj.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– predlog razvoja in program dela zavoda za mandatno obdobje,
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Direktorja javnega zavoda po predhodnem mnenju sveta zavoda imenuje Občinski svet Občine Velike
Lašče.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne
in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Za pravočasno se šteje prijava, ki je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na
sedežu Občine Velike Lašče ali poslana priporočeno
po pošti. Kot nepopolna šteje vloga, kateri kandidat ne
priloži zahtevanih dokazil v objavi razpisa ter vlogo, iz
katere ni mogoče razbrati, ali kandidat izpolnjuje razpisne pogoje.
Kandidati naj pisno vlogo z zahtevanimi prilogami
pošljejo najkasneje 15 dni po objavi razpisa v zaprti
ovojnici z označbo: »Za javni razpis – Direktor JZ Trubarjevi kraji – Ne odpiraj«, na naslov: Občina Velike
Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite
pri kontaktni osebi razpisa mag. Jerici Tomšič Lušin,
tel. 01/78-10-370, e-naslov: obcina@velike-lasce.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po opravljenem imenovanju na občinskem
svetu.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni za ženske in moške.
Občina Velike Lašče
Št. 100-30/2021-1

Ob-2164/21

Na podlagi sklepa sveta zavoda, ki je bil sprejet
na 6. seji sveta zavoda dne 13. 5. 2021 in v skladu
z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami, v nadaljevanju: ZOFVI), svet zavoda Osnovne
šole Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ ka mora za imenovanje na delovno mesto
ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. ali 145.
in 107.a členom ZOFVI.
Kandidat/ka mora imeti organizacijske, vodstvene,
pedagoške in druge sposobnosti za uspešno vodenje
javnega zavoda.
Predviden začetek dela bo 9. 11. 2021. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja s polnim delovnim časom.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let,
z njim/njo bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem
mestu ravnatelj/ravnateljica za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, o strokovnem izpitu, o pridobljenem nazivu mentor, o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence ter potrdilo
iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper
spolno nedotakljivost (oba dokumenta izda Ministrstvo za
pravosodje RS, pri čemer potrdili ne smeta biti starejši od
30 dni) in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku) pošljite v 8 dneh od objave razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije na naslov: Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljubljana, z oznako: »Prijava
na razpis za ravnatelja/ico – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in Europass življenjepis.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku po zaključku izbirnega postopka. Kandidati, ki
želijo, da se jih obvešča po elektronski pošti, morajo na
svoji vlogi pripisati elektronski naslov ter podati ustrezno
pisno soglasje.
Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod
Št. IZP 1-327/21

Ob-2171/21

Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto
delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske smeri, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje

oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih
strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja Svet Zavoda
upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem
področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju, ki
ga sprejme Svet Zavoda na predlog direktorja, ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega sveta Zavoda.
K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass),
– program dela za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba in vodstvene delovne izkušnje na strokovnih
področjih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati
pošljejo najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – Strokovni direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem
roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
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Druge objave
Ob-2181/21
Na podlagi 71. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C,
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K,
36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), Pravilnika
o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 51/21 in 57/21 –
popr.) in Sklepa o ustanovitvi območnih svetov (Uradni
list RS, št. 51/21)
obveščamo
Interesno skupino delodajalcev:
– gospodarske zbornice in združenja delodajalcev,
organizirana za območje države,
– Vlado Republike Slovenije;
Interesno skupino zavarovancev:
– sindikate, reprezentativne za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva, organizirane
za območje države,
– organizacije upokojencev, organizirane za območje države,
– Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
da je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na seji 13. maja 2021 sprejela Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Volitve članov skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupščina) in v območne svete Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: območni sveti)
za mandat 2021–2025 bodo 28. septembra 2021.
Skladno z določbami Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pravilnika o volitvah članov
organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
volijo oziroma imenujejo člane skupščine:
1. gospodarske zbornice in združenja delodajalcev,
organizirana za območje države – 16 članov;
2. Vlada Republike Slovenije – štiri člane;
3. reprezentativni sindikati za območje države –
15 članov;
4. organizacije s področja kmetijstva, organizirane
za območje države – enega člana;
5. organizacije upokojencev, organizirane za območje države – sedem članov;
6. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
– dva člana.
Hkrati z volitvami oziroma imenovanjem članov
skupščine bodo izvedene tudi volitve oziroma imenovanja članov območnih svetov, ustanovljenih na območjih vsake posamezne območne enote Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Posamezni območni svet ima sedem članov, od katerih se trije člani izvolijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in
štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev
(dva predstavnika aktivnih zavarovancev, en predstavnik upokojencev in en predstavnik invalidov).

Na podlagi navedenega
pozivamo
I. Interesne organizacije:
– gospodarske zbornice in združenja delodajalcev,
organizirana za območje države,
– reprezentativne sindikate za območje države,
– organizacije s področja kmetijstva, organizirane
za območje države, in
– organizacije upokojencev, organizirane za območje države,
ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov
skupščine in članov območnih svetov (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji), da pošljejo svojo prijavo Volilni
komisiji Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Volilna komisija) v 15 dneh od
dneva razpisa volitev – do 9. junija 2021.
Interesne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne
prijavijo Volilni komisiji, v postopku volitev članov skupščine in članov območnih svetov ne morejo sodelovati.
II. Prijavitelji lahko sklenejo sporazum in ga
v 45 dneh od dneva razpisa volitev – do 9. julija 2021
pošljejo Volilni komisiji. Sporazum je veljaven, če vsebuje seznam vseh prijaviteljev, ki so se prijavili Volilni
komisiji in so sporazum podpisali, ter poimenski seznam
imenovanih članov skupščine in članov območnih svetov
v številu, kot ga določata Statut Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Sklep o ustanovitvi območnih
svetov, skupaj s soglasji kandidatov ter njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski
naslov, telefonska številka).
III. Če prijavitelji v roku iz prejšnjega odstavka ne
sklenejo in ne predložijo sporazuma skladno s Pravilnikom v volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, se izvedejo volitve.
Prijavitelji – gospodarske zbornice in združenja
delodajalcev, organizirana za območje države skladno
s svojimi pravili in določbami Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 94/07 – odl. US,
95/09 – odl. US, 95/11 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in
81/18 – odl. US) izvolijo predstavnike v volilno telo
za volitve članov skupščine in članov območnih svetov – predstavnikov delodajalcev (v nadaljnjem besedilu: seznam elektorjev). Volilni komisiji pošljejo seznam
elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek,
naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka),
dokazila o organiziranosti za območje države (vpis v register), pravila delovanja zbornice oziroma združenja in
podatke o številu članov prijavitelja (zbornice oziroma
združenja) ter seznam kandidatov za člane skupščine
in članov območnih svetov z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov,
telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do
29. avgusta 2021.
Vlada Republike Slovenije imenuje v skupščino štiri
člane, predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb, ter Volilni komisiji predloži
seznam članov z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka)
in z njihovimi pisnimi soglasji h kandidaturi najkasneje
30 dni pred ustanovno sejo Skupščine – do 25. septembra 2021.
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Prijavitelji – reprezentativni sindikati za območje
države, skladno s svojimi pravili in določbami Zakona
o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1,
94/07 – odl. US, 95/09 – odl. US, 95/11 – odl. US, 21/13
– ZFDO-F in 81/18 – odl. US), izvolijo predstavnike
v volilno telo za volitve članov skupščine in članov območnih svetov – predstavnikov aktivnih zavarovancev
(v nadaljnjem besedilu: elektorji). Volilni komisiji pošljejo
seznam elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska
številka), odločbo o reprezentativnosti sindikata, pravili
delovanja in podatki o številu članov prijavitelja ter seznam kandidatov za člane skupščine in člane območnih
svetov z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek,
naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi, najkasneje
30 dni pred dnevom glasovanja – do 29. avgusta 2021.
Prijavitelji – organizacije upokojencev, organizirane za območje države, skladno s svojimi pravili izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov skupščine
in članov območnih svetov – predstavnikov upokojencev
(v nadaljnjem besedilu: elektorji). Volilni komisiji pošljejo
seznam elektorjev z njihovimi osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska
številka), odločbo o registraciji društva, pravili delovanja
in podatki o številu članov prijavitelja ter seznam kandidatov za člane skupščine in člane območnih svetov
z njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in njihova pisna soglasja h kandidaturi, najkasneje 30 dni pred
dnevom glasovanja – do 29. avgusta 2021.
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije predloži Volilni komisiji seznam članov skupščine in
članov območnih svetov z osebnimi podatki (ime in
priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, telefonska številka) in z njihovimi pisnimi soglasji najkasneje
30 dni pred ustanovno sejo skupščine – do 25. septembra 2021.
IV. Prijave za sodelovanje pri imenovanju oziroma
na volitvah članov skupščine in članov območnih svetov
ter ostalo dokumentacijo iz predhodnih točk prijavitelji
ter Vlada Republike Slovenije in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije pošiljajo na naslov: Volilna
komisija ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana ali
po elektronski pošti na naslov di@zzzs.si s pripisom za
Volilno komisijo ZZZS.
Podrobnejše informacije o rokih in postopkih za
izvedbo volitev ter dodatna gradiva so dostopna pri Volilni komisiji ZZZS. Kontaktni podatki: tel. 01/30-77-589
ali 01/30-77-478 ali 01/30-77-516, e-pošta: borut.bogataj@zzzs.si ali suzana.jarc@zzzs.si.
Volilna komisija
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 13/2012

Os-1535/21

Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi
vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom
Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Vlasta
Turko, Iblerov trg 2, Zagreb, Hrvaška, za vpis lastninske
pravice na posameznem delu – stanovanju v 3. etaži
s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora,
v izmeri 41,65 m² (ID znak: 2169-1140-29) – in za
vzpostavitev pravnega naslova, dne 25. 2. 2021 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine: kupoprodajne pogodbe št. 92/80-Č z dne 14. 4.
1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje
»Gradis« n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD
GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem ter Marjanom
Korošićem in Bojanom Turkom kot kupcema.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike pravic
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 navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 2. 2021
N 13/2012

Os-1536/21

Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi
vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju
pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom
Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke: Dejan Rudolf, Rožna dolina, cesta VIII 13, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 4. etaži
s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora,
v izmeri 22,15 m² (ID znak: 2169-1140-45) – in za vzpostavitev pravnih naslovov, dne 25. 2. 2021 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– Kupoprodajne pogodbe št. 59/80-Č z dne 14. 3.
1980 z Aneksom št. 59 z dne 18. 2. 1981, sklenjene
med družbo Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis«
n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem ter Stojanom Rudolfom in
Zdenko Rudolf Lavrin, oba Rožna dolina VIII/13, Ljub
ljana, kot kupcema,
in
– Darilne pogodbe z dne 2. 7. 1992, sklenjene med
Zdenko Lavrin Rudolf, Rožna dolina, Cesta VIII/17, Ljub
ljana, kot darovalko in Dejanom Rudolfom, Rožna dolina, Cesta VIII/13, Ljubljana, kot obdarjencem, s katero
je darovalka podarila obdarjencu svoj delež do ½ na
zgoraj navedeni nepremičnini.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike pravic
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 25. 2. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
I 395/2020

Os-2076/21

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika
Andreja Gabrovšek, Polhov Gradec 38, Polhov Gradec,
ki ga zastopa Reisner Alenka – odvetnica, Ljubljanska
cesta 76, Domžale, zaradi izterjave 11.194,98 EUR s pripadki, dne 30. 4. 2021 sklenilo:
Dolžniku Andreju Gabrovšku, nekdaj stanujočemu
na naslovu Polhov Gradec 38, Polhov Gradec, sedaj neznanega prebivališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Alenka Reisner, Ljubljanska
cesta 76, 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 30. 4. 2021
N 7/2021

Os-2050/21

Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi,
opr. št. N 7/2021, vodeni na predlog predlagatelja E-Prevozi d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje,
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o. iz
Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Ludvika Magdič, München, Nemčija, v postopku za delitev stvari v solastnini (sporna vrednost 13.269,00 EUR), s sklepom
opr. št. N 7/2021 z dne 30. 4. 2021, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP-1), nasprotnemu udeležencu Ludviku
Magdiču postavilo začasno zastopnico, odvetnico Irmo
Hrelja Császár iz Lendave.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku,
za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec Ludvik Magdič ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 30. 4. 2021
3190 I 1580/2020

Os-2021/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich
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und Wien AG, Hypogasse 1, ki ga zastopa Odvetniška
družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana, proti dolžniku Branislavu
Kramar, EMŠO 0405982500931, Čret 25A, zaradi izterjave 43.516,04 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Branko Gajšek, Ljubljanska cesta 82, 1230 Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2021
VL 18932/2021

Os-2077/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub
ljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Luka Novinec, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki
ga zastopa zak. zast. odv. Franjo Martinec, Podrožniška
pot 3, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 363,40 EUR,
sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub
ljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Franjo Martinec, Podrožniška pot 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2021
VL 9571/2021

Os-2078/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Polonica Zakrajšek, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Džemalu
Babačić, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zastopnik Marković Dejan odvetnik, Kolodvorska ulica 7,
Ljubljana, zaradi izterjave 7.980,62 EUR, sklenilo:
Dolžniku Džemalu Babačić, Mestni trg 1, 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 začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dejan Marković, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2021

VL 18920/2021

Os-2141/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna
dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljub
ljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak.
zast. Luka Novinec, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava,
ki ga zastopa zak. zast. Zmago Marovt, Rozmanova 12,
Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 78,75 EUR, sklenilo:
Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub
ljana – dostava, 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. Zmago
Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 4. 2021
I 180/2019

Os-1938/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Simčič v izvršilni zadevi upnice Martine Iskra,
Cesta maršala Tita 85, Jesenice, ki jo zastopa zak. zast.
Gracia Sanchez Ninoska, Cesta maršala Tita 85, Jesenice, proti dolžniku Matiji Iskra, v postopku ugotavljanja
dejanskega bivališča, zaradi izterjave preživnine, zunaj
naroka dne 8. 3. 2021 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Matiji Iskra,
v postopku ugotavljanja dejanskega bivališča, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Tit Kokošin Kenda iz Tolmina, Trg maršala Tita 7, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni
zadevi I 180/2019 vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 3. 2021
VL 98645/2019

Os-2029/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi
upnika Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. pisarna Lepoša & odvetniki
d.o.o., Podružnica Maribor, zoper dolžnika Štefana Jurgec, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici (prej Ulica
Franca Baliča 12, Šempeter pri Gorici), zaradi izterjave
denarne terjatve, dne 11. 11. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Štefanu Jurgec, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici (prej Ulica
Franca Baliča 12, Šempeter pri Gorici) postavi začasna
zastopnica: odvetnica Danila Žorž, Lavričev trg 7, 5270
Ajdovščina, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi
z opr. št. VL 98645/2019, vse dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 11. 2020
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P 23/2021

Os-1924/21

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v pravdni
zadevi tožeče stranke Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, ki jo zastopa Sergeja Repič, odvetnica v Slovenski Bistrici, zoper toženo
stranko Mitjo Krajnc, Ptujska cesta 43, Pragersko, zaradi
odpovedi najemne pogodbe in izpraznitve stanovanja
(pct. 554,40 EUR), na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:
Toženi stranki Mitji Krajncu, se v tem pravdnem
postopku postavi začasni zastopnik odvetnik Vladimir
Stefanovič, Trg Leona Štuklja 5, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse
dotlej, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postav
ljen skrbnik.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 12. 4. 2021

Št.

A 440/1919

Os-1968/21

Okrajno sodišče na Vrhniki je po okrožni sodnici
Lidiji Ravbar v zapuščinski zadevi po pokojnem Srečku
Justin, rojen dne 5. 5. 1958, umrl dne 9. 3. 2019, nazad
nje stanujoč na naslovu Žibrše 3a, Žibrše, sklenilo, da
se dedinji Vesni Justin na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju
(v nadaljevanju ZD) postavi začasnega zastopnika, odvetnika Zvoneta Debevca, Trg Karla Grabeljška 1, Vrhnika, ker je naslov dejanskega prebivališča navedene
dedinje neznan in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo Vesno
Justin zastopal od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dedinja Vesna Justin ali njen pooblaščenec/ka ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 31. 3. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 714/2020

Os-2022/21

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Francu Vrečarju, upokojencu, rojenemu 17. 9. 1928, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 22. 8. 2020, nazadnje stanujočemu
Ulica Frankolovskih žrtev 16, Celje.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je ugotovilo, da zapustnik ni imel dedičev prvega in drugega dednega reda, je pa zapustil dediče tretjega dednega reda,
pri čemer je znan le del dedičev tretjega dednega reda.
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 oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 4. 2021
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Os-2063/21

Zapuščinska zadeva; po pok. Heleni Krašovec,
roj. Parovel, roj. dne 23. 5. 1851, nazadnje stanujoči
Osp 35, Črni Kal, ki je umrla dne 9. 3. 1919.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustničine dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 4. 2021
D 87/2018

D 107/2019
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Os-1881/21

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Štefani Mlinarič, rojeni Zemljič,
rojeni 25. 12. 1928, vdovi, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Rožengrunt 35, Sveta Ana
v Slovenskih goricah, umrli dne 13. 2. 2018.
Zapustnica je bila vdova in otrok ni zapustila. Starši
so že pokojni. Imela je tri sestre, Marijo Jaušovec, ki je
že pokojna in je zapustila sina Petra Jaušovca, Terezijo
Zemljič, ki je že pokojna in otrok ni zapustila ter sestro
Matildo Stocker, ki je že pokojna in je zapustila štiri
otroke; Mathilde Zeferer, Mario Perner, Karla Stockerja
in Regino Bartolits. Zapustnica je napravila oporoko,
iz katere izhaja, da je pokojna vse svoje premoženje
zapustila Anici Berlič in Francu Berliču. Oporočni dedič Franc Berlič se je k dedovanju na podlagi oporoke
priglasil. Oporočna dedinja Anica Berlič je umrla pred
zapustnico, v sled česar je oporoka v delu, ki se nanaša na dedinjo Anico Berlič neveljavna in je posledično
v tem delu nastopilo zakonito dedovanje (za 1/2 zapuščine). Dediči drugega dednega reda so se dedovanju
po pokojni odpovedali. Glede na navedeno bi v poštev
prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih pa sodišče
nima podatkov.
Ker sodišču ni znano, kdo so dediči tretjega dednega reda po pokojni, sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju s tem oklicem poziva dediče, kateri
imajo pravico do dediščine po pokojni Štefani Mlinarič,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem
letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 4. 2021
II D 1585/2017

Os-1799/21

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Kos Tomažu, sinu Nika Čamila, rojenem dne 13. 4. 1977, umrlem dne 5. 11. 2015, nazad
nje stanujočim na naslovu Brilejeva ulica 20, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani vsi podatki o vseh potencialnih zakonitih dedičih III. dednega reda po pokojnem,
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD)
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma
do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Kos
Tomažu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od
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objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2021
I D 1087/2020

Os-1746/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Janezu Tušku, roj.
20. 12. 1937, drž. RS, nazadnje stan. Kajuhova ulica 19,
Maribor, umrlem 20. 5. 2020, pridejo kot dediči v poštev
dediči I., II. oziroma III. dednega reda, neznanih imen
in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče I., II. oziroma III. dednega
reda neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 1087/2020,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2021
II D 102/2020

Os-1801/21

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 27. 12. 2019 umrlem
Antonu Borovniku, roj. 2. 6. 1943, drž. RS, upokojencu,
razvezanem, nazadnje stan. Hotinjska cesta 58, Hotinja
vas, pride v poštev kot dedič po zapustniku tudi Borovnik Wolfgang Bogdan, roj. 8. 6. 1976, ki mu je leta 1996
prenehalo slovensko državljanstvo, neznanega naslova.
Sodišče zato poziva Borovnik Wolfganga Bogdana,
neznanega naslova ter vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona
o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 3. 2021
D 308/2020

Os-1982/21

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Antonu Jerebu, rojen 15. 8. 1947,
umrl 12. 6. 2020, Nad mlini 60, Novo mesto, objavlja
naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči III. dednega reda po
pokojnem Antonu Jerebu, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za
socialno delo Dolenjska in Bela Krajina, Enota Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 16. 4. 2021

O 298/1966

Os-2101/21

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št.
O 298/1966 vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji
Habjanič, roj. Mlakar, roj. 23. 2. 1887, umrla 1966, nazadnje stan. Zakl 32.
V zapuščino spadata parceli št. 423/29 in 423/33,
obe k.o. Sedlašek.
S tem oklicem sodišče poziva dediče zapustnice,
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 3. 5. 2021

Oklici pogrešanih
N 4/2021

Os-1870/21

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev za mrtvo naslednjo pogrešano osebo:
Ivan Rihter, od Ivana, pok. Jakoba, qm Tomaž, Dol 9,
Črni Kal.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, se
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 4. 2021

Kolektivni delovni spori
X Pd 864/2020

Os-2156/21

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem:
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, in nasprotnim udeležencem: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 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, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 9. 6. 2021 ob 8.30, razpravna
dvorana 3/I, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
Resljeva 14, Ljubljana.
To obvestilo je objavljeno na oglasni deski in na
spletni strani tega sodišča od dne 10. 5. 2021.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 10. 5. 2021
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Šulc Katja, Goriška ulica 11, Maribor, diplomo, izdana na ime Katja Holc, izdajatelj Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, leto izdaje 2009.
gnq-343055

Drugo preklicujejo
Amrush Hyseni, Žlogarjeva ulica 17, Maribor, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-08/4538, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje
2008. gnn-343083
CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008662004, izdal
Cetis Celje, d.d., na ime Vućićević Dragan. gnj-343062
Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gradec,
potrdilo za voznika, št. 016908/BGD59-2-5923/2021, izdano na ime Hasić Vernes, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gni-343067
Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika, št. 016902/BGD59-2-141/2021,
izdano na ime Hasić Vernes, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-343068
Gutman Kasjak Jaša, Kamniška ulica 30, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 209F3756.
gno-343057
JURJEVEC d.o.o., Tučna 5, Kamnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008637002, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Plahuta Štefan. gni-343063
MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat,
izvod licence, št. 017464/008, za vozilo Volvo, reg.
št. CE AV-375, veljavnost do 7. 4. 2026. gnp-343056
Martinčević Slavko, Zbilje 8k, Medvode, veteransko
izkaznico. gnf-343066
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, izvod licence, št. 014263/001, za vozilo Iveco,
reg. št. MS 77-54F. gnc-343069
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, izvod licence, št. 014263/002, za vozilo MAN,
reg. št. MS CL-426. gnb-343070
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, izvod licence, št. 014263/003, za vozilo MAN,
reg. št. MS ML-347. gnz-343071
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, izvod licence, št. 014263/005, za vozilo Mercedes-Benz, reg. št. MS KU-483. gny-343072
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/SŠD18-2-4932/2017, izdano na ime Stamenković Goran, veljavnost od 4. 9. 2017 do 6. 9.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnx-343073
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/SŠD18-3-3971/2016, izdano na ime Stamenković Goran, veljavnost od 4. 10. 2016 do 31. 7.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnw-343074

MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/AD18-3-2071/2016, izdano na ime Stamenković Goran, veljavnost od 24. 5. 2016 do 31. 7.
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnv-343075
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 010584/SŠD18-2-2071/2016, izdano na ime Stamenković Goran, veljavnost od 12. 5. 2016 do 23. 5.
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnu-343076
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/SŠD18-2-3971/2016, izdano na ime Simić
Zoran, veljavnost od 4. 10. 2016 do 30. 9. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnt-343077
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/RB18-2-3238/2016, izdano na ime Mihajlović
Vladimir, veljavnost od 10. 8. 2016 do 9. 3. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gns-343078
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 014263/SŠD18-2-2394/2016, izdano na ime Mihajlović Vladimir, veljavnost od 31. 5. 2016 do 31. 7.
2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnr-343079
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, potrdilo za voznika, št. 010584/RB18-2-808/2016,
izdano na ime Mihajlović Vladimir, veljavnost od 1. 3.
2016 do 23. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-343080
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 010584/AĆ18-2-1128/2013, izdano na ime Husibegović Aldin, veljavnost od 25. 2. 2013 do 17. 3.
2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnp-343081
MATEJ
HRASTELJ,
S.P.,
Ivanjski
Vrh 19, Spodnji Ivanjci, potrdilo za voznika,
št. 010584/BGD18-2-1524/2013, izdano na ime Husibegović Aldin, veljavnost od 20. 3. 2013 do 17. 6.
2013, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gno-343082
Muratagić Armin, Prušnikova ulica 6, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042440001, izdal
Cetis Celje d.d. gnl-343060
Perić Ivan, Bavdkova 1, Ljubljana, izvod licence,
št. 013712/003, za vozilo Audi A6, reg. št. LJ 47 ITE,
veljavnost do 10. 6. 2021, izdane na Ivan Perić s.p.
gng-343065
Radojković Dragoslav, Heroja Marinclja 8, Kočevje,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005545006,
izdal Cetis Celje d.d. gnm-343059
Švraka Nenad, Obirje 13, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500044964001, izdal Cetis
Celje d.d. gnn-343058
T.S.E. ADRIA d.o.o., Šmarska cesta 7C, Koper –
Capodistria, izvod licence, št. GE008312/07551/014, za
tovorno vozilo, reg. št. KPCT-417, veljavnost do 6. 9.
2021. gns-343053
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TOMAŽ LENARČIČ S.P., Bevke 40, Log pri Brezovici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040682001,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Zdenko Trček. gnr-343054
TRANSPORT
PUŠNIK,
d.o.o.,
Tovarniška cesta 19A, Slovenske Konjice, izvod licence, št. GE010574/06957/037, za vozilo MAN, reg.
št. CE VJ-487, veljavnost do 9. 5. 2024. gnh-343064
ZORAN
BEVČIČ
S.P.,
Mala
Bukovica 29, Ilirska Bistrica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500007994002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Robert Bevčič. gnk-343061
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