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Javni razpisi
Ob-2796/21
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 projektnega razpisa
za sofinanciranje AV mini serije na podlagi
literarne predloge slovenskega pisatelja
Draga Jančarja z naslovom To noč sem jo videl
(JPR – AVP – 2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni projektni razpis za sofinanciranje AV mini serije na podlagi literarne predloge slovenskega pisatelja Draga Jančarja z naslovom To noč sem
jo videl (JPR – AVP – 2022).
Namen javnega projektnega razpisa je spodbujanje
razvoja slovenske avdiovizualne industrije in ustvarjanja
slovenskih avdiovizualnih del, kot so celovečerni televizijski filmi in drame, kulturno-umetniške in razvedrilne
serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in druga avdiovizualna dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenske avdiovizualne mini serije 5 epizod, katere scenarij
bo oblikovan na podlagi literarne predloge slovenskega
pisatelja Draga Jančarja z naslovom To noč sem jo videl,
s poudarkom na obliki in vsebini, primerni za televizijsko predvajanje.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.000.000,00 EUR.
Razpis bo trajal od 3. 9. 2021 do 4. 10. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 3. 9. 2021 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/
Ministrstvo za kulturo
Ob-2810/21
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 rednega letnega ciljnega razpisa
za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih
in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski
mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter
art kino programov za leto 2021 – JPR-KT-2021
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja redni letni ciljni razpis za sofinanci-

ranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih
storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021
– JRP-KT-2021.
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2021.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 102.793 evrov.
Razpis bo trajal od 3. 9. 2021 do 4. 10. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 3. 9. 2021 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.
Ministrstvo za kulturo
Št. 6102-10/2021-6

Ob-2775/21

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) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja
obvestilo
o odprtju Javnega programskega razpisa za izbor
kulturnih programov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine
Maribor, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne
občine Maribor (oznaka razpisa: Maribor-PrR-2021)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da s 3. septembrom 2021 odpira
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev Mestne občine Maribor. Razpis bo odprt od 3. septembra
2021 do 4. oktobra 2021.
Besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev
bodo objavljeni z dnem odprtja javnega programskega
razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) in MO Maribor (www.maribor.si).
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-2790/21
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica
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na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015) (v nadaljevanju pravilnika) in Sklepa Sveta regije Posavje št. 66/1
z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja
javni razpis
štipendij za študij v tujini za študijsko leto
2021/2022
Namen: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice,
Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina
Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za
poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine,
da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in
spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih
na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so
deficitarna.
Predmet razpisa: Občina Bistrica ob Sotli, Občina
Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,
Občina Radeče in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2021/2022 štipendije za študij v tujini
z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in
konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.
Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh
lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– imajo status rednega študenta za polni študijski
čas;
– se bodo izobraževali na področjih umetniških
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno
z 2. členom pravilnika;
– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljavnostjo v tujini;
– imajo stalno bivališče na območju občin financerk (Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina
Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in
Občina Sevnica);
– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo,
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;
– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.
Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž,
vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog: 15. 10. 2021.
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin financerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije
Posavje: www.rra-posavje.si.
Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Simona Hostar,
tel. 07/488-10-48, e-mail: simona.hostar@rra-posavje.si.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 330-0004/2021

Ob-2770/21

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), Pra-

vilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje
2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni list
RS, št. 54/21) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnica
– Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
za šolsko leto 2021/2022
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto
2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU)
št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.
III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kmetij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (proračunska postavka 19440 – konto 411799 Druge štipendije).
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika,
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo
hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.
3. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva
Republike Slovenije ali Evropske unije).
4. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.
V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali
in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja
tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske pro
izvodnje.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih
gospodarstev v Občini Sevnica,
– upravičenec je lahko le eden iz posameznega
kmetijskega gospodarstva,
– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik
(v primeru ponavljanja letnika ali vpisa v absolventski
staž, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).
Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni
obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica v letu 2021 – štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij,
– izjavo vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika
– pod točko 2. prijavnega obrazca,
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– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo
prosilec prevzemnik kmetije – pod točko 3. prijavnega
obrazca,
– podpisan vzorec pogodbe – pod točko 5. prijavnega obrazca,
– original potrdilo o rednem vpisu v redni izobraževalni program,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma kopijo potrdila o opravljenem predhodnem letniku,
– kopijo potrdila o katastrskem dohodku lastnika
kmetije za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev – zbirna vloga za neposredna plačila
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za
leto 2021,
– kopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev
o nosilcu in članih kmetijskega gospodarstva – kmetije
(izdano s strani Upravne enote),
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema),
– kopijo obeh strani bančne kartice, osebnega računa ali prve strani hranilne knjižice.
Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na
upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej
v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega
leta 2021/2022.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII.
stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri po Uredbi
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 8/17),
ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine (vendar ne v primeru ponavljanja letnika
ali absolventskega staža).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in
prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.
VI. Rok in način predložitve prijav
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu,
ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi
dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali
s povratnico (oznaka AR) na naslov Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali vložijo osebno (v sprejemni pisarni v pritličju), do 15. 10. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan
15. 10. 2021) ali do konca delavnika (do 13. ure) oddana
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in oprem
ljene z:
a) – nazivom in naslovom vlagatelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če
se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi
osebno),
– oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – Štipendije kmetijstvo«
b) obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne
dokumentacije.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo vloge odprla do 22. 10. 2021 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
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V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
V kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo
dopolnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja prijav.
Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.
Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne
obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za
pridobitev sredstev.
VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora do 1. 9. 2022 (dijaki) oziroma
do 1. 10. 2022 (študenti) dostaviti potrdilo o uspešno
opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se
upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis
oziroma se njegova vloga zavrne.
Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če:
– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije,
– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali
Evropske unije),
– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev
statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila
dodeljene štipendije.
V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.
IX. Razpisna dokumentacija
Besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem
na voljo, od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka
prijavnega roka, na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pisarni št. 118 in 102).
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si;
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, osebno na naslovu Občine Sevnica ali
telefonsko na številki 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički
ali številki 07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.
Občina Sevnica
Št. 300-0008/2021

Ob-2771/21

Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 54/21), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika
o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini
Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljevanju pravilnik), objavlja
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za dodelitev štipendij za deficitarne poklice
v Občini Sevnica za šolsko leto 2021/22
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa, namen in cilj
Občina Sevnica razpisuje 25 štipendij za šolsko leto
2021/2022 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za
naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar,
gastronomske in hotelske storitve (kuhar), mizar, zidar,
klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih
oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, kemijski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik.
Deficitarni poklici zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na
vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij
izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
III. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Skupna višina razpisanih sredstev znaša
24.000,00 EUR. Višina mesečne štipendije znaša
80,00 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v šolskem letu.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sevnica za leto 2021 na proračunski postavki 19440 Štipendijska politika, konto 411799 Druge štipendije.
V kolikor namenska sredstva ne bodo zadoščala
oziroma bodo presegala razpoložljiva namenska sredstva bo del sredstev z namenom, da se doseže zastavljen cilj javnega razpisa zagotovljen dodatno iz Proračuna Občine Sevnica za leto 2021.
IV. Pogoji razpisa
Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevnica zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne
pogoje:
– ima stalno prebivališče na območju Občine Sevnica,
– je v šolskem letu 2021/2022 v Republiki Sloveniji
vpisan v enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega/strokovnega izobraževanja za pridobitev
poklicev navedenih v 1. točki tega razpisa in ima na tem
področju pridobljen status dijaka,
– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne
registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih
oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba
gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije
za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter
druge občinske štipendije,
– v šolskem letu 2021/2022 se ne vpisuje ponovno
v isti letnik,
– bo na izobraževalnem programu, za katerega
štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe
od že pridobljene,
– je bil v izobraževalni program, za katerega
uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom starosti.
Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati
celoten čas upravičenosti do štipendije.
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V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec
(tč. 1–tč. 5);
– parafiran vzorec pogodbe (pod tč. 6);
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis;
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2020/2021;
če se vlagatelj v šolskem letu 2020/2021 ni izobraževal,
mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
– original potrdilo o vpisu vlagatelja za šolsko leto
2021/2022, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj prvič
vpisan v letnik oziroma potrjen obrazec Potrdilo o vpisu
(pod tč. 5) s strani šole o vpisu vlagatelja v šolsko leto
2021/2022;
– potrdilo oziroma dokument, ki izkazuje, da je
bil vlagatelj prvič vpisan v izobraževalni program pred
22 letom, v kolikor je ob oddaji vloge za štipendijo starejši od 22 let;
– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega
računa ali prve strani hranilne knjižice.
VI. Izbirni postopek in merila za dodelitev sredstev
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje
javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja
tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po naslednjem
merilu: višja povprečna ocena v zaključnem razredu
osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku.
Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno
v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhod
nem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za
te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se
štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako
povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole
oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se
višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa
vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne
razvrščajo po merilih, štipendije pa se dodeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki
pripravi predlog za izbor. Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo vloge odprla do 22. 10. 2021
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti,
po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če
prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže.
O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.
Zoper odločitev iz prejšnjega stavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi
v 15 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri od
štipendistov v roku 15 dni od vročitve pogodbe le-te ne
podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.
VII. Obveznosti štipendista
Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan Občini Sevnica v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki
bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od
takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo,
zlasti pa:
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– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek
opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego
in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne
izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem
pravilniku.
Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena s strani štipendista je sankcionirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje,
ko so nastale spremembe.
Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki
vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o štipendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora
vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije
po tem pravilniku,
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije
prekine izobraževanje,
– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja Občine Sevnica,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrov
ske štipendije).
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti,
ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izplačanih zneskov.
Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se
subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17
– ZUPŠ in 31/18).
VIII. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si)
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica (pisarni št. 118 in 102).
IX. Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem prijavnem
obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj
s potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno
(oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali vložijo
osebno (v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe),
do 15. 10. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan
15. 10. 2021) ali do konca delavnika (do 13. ure) oddana
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opremljene z:
a) – nazivom in naslovom prijavitelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če
se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi
osebno) in
– z oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis –
Deficitarne štipendije«
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b) oziroma obrazcem za opremo kuverte, ki je del
razpisne dokumentacije.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
X. Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si,
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur,
osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na
številki 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički ali na številki
07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.
Občina Sevnica
410-0034/2021

Ob-2772/21

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in
7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Prevalje za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2021 in 33/2021), Programa kulture Občine
Prevalje za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta
kulture Občine Prevalje za leto 2021, Občina Prevalje
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2021«
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi
dnevi 2021«, ki se bo predvidoma odvijal v mesecu novembru 2021 in se bo sofinanciral iz proračuna Občine
Prevalje.
III. Področja kulturnega projekta, ki so predmet
javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bo sofinanciral
kulturni projekt »Sušnikovi dnevi 2021«.
Za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi
dnevi 2021« lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine
Prevalje,
– vsebinsko vezanost projekta na življenje in delo
našega rojaka dr. Franca Sušnika,
– da projekt ne more biti predmet programa redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj
in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekt nakupa osnovnih sredstev in opreme
ni predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
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a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
V. Posebni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo izvajalci
izpolnjevati posebne pogoje, in sicer:
– da ne prijavijo kulturnega projekta, ki je že bil
izbran na javnih razpisih občine in je sofinanciran iz
proračuna občine;
– da prijavljajo kulturni projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva pa ne smejo biti višja od okvirne razpisane vrednosti);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske, kadrovske in finančne zmožnosti za
realizacijo kulturnega projekta;
– da imajo izkušnje z organiziranjem podobnih kulturnih projektov (organizacijo vsaj 3 podobnih prireditev
v zadnjih petih letih).
Izvajalec kulturnega projekta glede izpolnjevanja
posebnih pogojev predloži ustrezna dokazila oziroma
poda podpisano izjavo na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vred
noteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna je lahko
izbran kulturni projekt, ki bo v postopku vrednotenja dosegel najmanj 50 % vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnega projekta
Sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta
»Sušnikovi dnevi 2021« so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2021 na postavki 43041849
Sušnikovi dnevi v višini 3.043 €.
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Projekt mora biti v celoti izveden v letu 2021. Dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnega projekta
morajo biti porabljena v letu 2021.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2021« mora biti oddana izključno na obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce
z navodili za izpolnjevanje, merila in kriterije za dodelitev
sredstev ter vzorec pogodbe.
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času uradnih ur, od objave do izteka roka javnega
razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur na Občini Prevalje, pri Mariji
Orešnik, na tel. 02/82-46-100.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 4. 10. 2021, do 12. ure, na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Kulturni projekt
Sušnikovi dnevi 2021«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo
X. točke javnega razpisa.
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 5. 10. 2021, ob
9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnega projekta »Sušnikovi dnevi 2021«.
Občina Prevalje
3310-50/2021

Ob-2826/21

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena
Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS,
št. 47/17, 67/19, 74/21 in 135/21; v nadaljnjem besedilu:
Uredba), objavlja
3. javni razpis za podukrep 6.3
Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju
majhnih kmetij

1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih
kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev
kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: OMD).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.400.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 11.550.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja
podeželja – 14–20 – EU,
– 3.850.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja
podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

140 / 3. 9. 2021 /

Stran

1851

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša
75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša
25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:

Zaprti

Začetek vnosa vloge na javni Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. septembra 2021 do vključno
razpis:
16. decembra 2021, do 13:59 ure.
Cilji podukrepa:

Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo
na OMD, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala
za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje
produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje
k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine,
preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Informacije o javnem razpisu – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
faks: 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si in
– INFO točke KGZS (Priloga 1 k razpisni dokumentaciji).

2. Namen podpore: namen podpore je določen
v 4. členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v 5. členu
Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev so določeni v 6. in
7. členu Uredbe.
2. Trajni nasadi iz 5. točke prvega odstavka 6. člena
Uredbe so določeni v 1. točki 2. člena Uredbe.
3. Travojede živali iz 4. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe so določene v 2. točki 2. člena Uredbe.
4. Trajno travinje iz 4. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določeno v 3. točki 2. člena Uredbe.
5. Obseg primerljivih kmetijskih površin (v nadaljnjem besedilu: PKP) iz 2. točke prvega odstavka 6. člena Uredbe je določen v 7. točki 2. člena Uredbe.
6. Upravičenec mora za načrtovane cilje iz priloge 3
Uredbe, razen za cilje iz 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 in
2.7 točke priloge 3 Uredbe, v vlogi na javni razpis izbrati
najmanj en strošek iz Priloge 4 razpisne dokumentacije
(Seznam stroškov v povezavi z razvojnimi cilji).
7. Upravičenec, ki je načrtoval razvojni cilj iz 1.4 točke priloge 3 Uredbe, mora v vlogi na javni razpis uveljav

ljati najmanj en strošek iz Priloge 3 razpisne dokumentacije (Seznam kmetijske mehanizacije).
5. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za izbor vlog so določena v 8. členu Uredbe ter dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP
2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa
razvoja podeželja (http:www.program-podezelja.si), in
so podrobneje urejena v tem poglavju.
2. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se
med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov
najvišjega možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk pri merilih za ocenjevanje vlog, do
porabe razpisanih sredstev.
3. Vsak cilj, izbran v poslovnem načrtu, se točkuje samo enkrat. Z izborom enega cilja upravičenec ne
more izpolniti več meril hkrati.
4. Cilji, za katere je na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe možno pridobiti dodane točke,
so cilji iz 1.1, 1.3, 2.1, 2.11, 2.12 in 2.13. točke priloge 3
Uredbe.
5. V skladu s prvim odstavkom 13. člena Uredbe se
vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje pogoje,
oceni na podlagi naslednjih meril:

Merila
A. SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK
1.

2.

Maksimalno
število točk
40

Vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti
Upošteva se vključenost člana kmetije (nosilec ali ostali člani kmetije) v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na dan oddaje vloge na javni razpis.

5

Vsaj en član kmetije je vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja
kmetijske dejavnosti.

5

Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina PKP ali glave velike živine (v nadaljnjem
besedilu: GVŽ))
Primerja se PKP iz zbirne vloge, oddane v letu 2021, oziroma GVŽ iz evidence rejnih živali v letu
2021 in načrtovano stanje iz poslovnega načrta – cilja iz 1.5 in 1.6 točke priloge 3 Uredbe.

10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 20 %.

10

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 12 % do vključno
19,99 %.

7

Upravičenec načrtuje povečanje obsega proizvodnih kapacitet za najmanj 5 % do vključno
11,99 %.

5
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Merila
Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz
Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
Kmetija v poslovnem načrtu prikaže vzpostavitev dopolnilne dejavnosti, katere končni proizvod
je kmetijski proizvod iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica
Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem
besedilu: Pogodba) – cilj iz 1.3 točke priloge 3 Uredbe. Za izpolnjevanje tega cilja se upoštevajo
naslednje dopolnilne dejavnosti, v okviru katerih se pridelujejo tudi kmetijski proizvodi iz
Priloge I Pogodbe:
– proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov,
– kandiranje sadežev in drugih delov rastlin,
3.
– proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin,
– predelava in konzerviranje krompirja,
– proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov,
– predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– proizvodnja kisa,
– zakol živali in predelava mesa,
– predelava mleka,
– predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska,
– predelava zelišč,
– proizvodnja žganih pijač.
Na kmetiji je predvidena vzpostavitev dopolnilne dejavnosti.
Velikost kmetijskega gospodarstva, izražena v PKP
4. Upošteva se velikost kmetije, izražene v PKP, pri čemer se upošteva zbirna vloga oddana v letu
2021.
Kmetija ima od 5 do vključno 5,99 ha PKP.
Kmetija ima od 4 do vključno 4,99 ha PKP.
Kmetija ima od 3 do vključno 3,99 ha PKP.
Kmetija ima od 2 do vključno 2,99 ha PKP.
Kmetija ima do vključno 1,99 ha PKP.
Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost
Upošteva se vključenost upravičenca v shemo kakovosti izbrana kakovost na dan oddaje vloge
5. na javni razpis, kar se izkazuje s certifikatom. Veljavnost certifikata se preveri iz uradne evidence.
Šteje se, da je upravičenec vključen v shemo kakovosti tudi v primeru, če je imetnik certifikata
pravna oseba, upravičenec pa je naveden v prilogi certifikata pravne osebe.
Upravičenec ima na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat za shemo kakovosti
izbrana kakovost.
B. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje
6. Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se na podlagi tega merila seštevajo,
pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
a) Preusmeritev kmetije iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo (velja za kmetije, ki v letu
vložitve vloge na javni razpis še niso vključene v ukrep ekološko kmetovanje) – cilj iz 2.1 točke
priloge 3 Uredbe.
b) Vključitev v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (v nadaljnjem besedilu: KOPOP), (velja
za kmetije, ki v letu vložitve vloge na javni razpis še niso vključene v ta ukrep) – cilj iz 2.2 točke
priloge 3 Uredbe.
c) Ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi (v obsegu najmanj
0,5 ha) – cilj iz 2.3 točke priloge 3 Uredbe.
č) Zaščita kmetijskih zemljišč pred divjadjo in domačih živali pred divjimi zvermi (v obsegu
najmanj 0,3 ha) – cilj iz 2.8 točke priloge 3 Uredbe.
d) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – zbiranje meteorne vode
v kapaciteti najmanj 10 m3 – cilj iz 2.9 točke priloge 3 Uredbe.
e) Ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij za potrebe kmetije – ureditev bioloških in drugih
čistilnih naprav – cilj iz 2.10 točke priloge 3 Uredbe.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije
7. Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se na podlagi tega merila seštevajo,
pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
a) Pridobljeni patenti za proizvode, tehnike – cilj iz 2.4 točke priloge 3 Uredbe.
b) Pogodbe o sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi skupinami pri raznih poizkusih (npr.
sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij) – cilj iz 2.5 točke priloge 3 Uredbe.
c) Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT) za potrebe
kmetije (strojne in programske opreme) – cilj iz 2.6 točke priloge 3 Uredbe.
č) Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (npr.
sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij) – cilj iz 2.7 točke priloge 3 Uredbe.

Maksimalno
število točk

10

10
10
10
9
8
7
6
5

5
20
5
5
4
3
5
2
3
5
5
3
2
2

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

140 / 3. 9. 2021 /

Merila

Stran

Maksimalno
število točk

Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe
Upoštevajo se načrtovani cilji iz poslovnega načrta. Točke se na podlagi tega merila seštevajo,
pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
a) Nakup in postavitev rastlinjaka v obsegu najmanj 25 m2 – cilj iz 2.11 točke priloge 3 Uredbe.
b) Uvedba nasadov sadovnjakov s sajenjem rastlin, ki bolje prenašajo pozebo in sušo, določene
v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (Seznam sort in podlag, ki so manj občutljive zoper bolezni,
škodljivce, sušo in pozebo), v obsegu najmanj 15 arov – cilj iz 2.12 točke priloge 3 Uredbe.
c) Uvedba mrež proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti
ptičem v trajnih nasadih v obsegu najmanj 15 arov – cilj iz 2.13 točke priloge 3 Uredbe.
Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali iz PRP 2014-2020
Upošteva se vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, Ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu:
9.
EK) ali Dobrobit živali, kar je razvidno iz zbirne vloge oddane v letu 2021. Točke se na podlagi
tega merila seštevajo, pri čemer je možno pridobiti največ 5 točk.
Kmetija je vključena v ukrep EK.
Kmetija je vključena v ukrep KOPOP.
Kmetija je vključena v ukrep Dobrobit živali.
C. GEOGRAFSKI VIDIK
Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom,
ki ureja način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD
10.
Upošteva se povprečno število točk/ha, ki jih ima kmetija na dan oddaje zbirne vloge za leto
2021.
Kmetija ima 550 ali več točk.
Kmetija ima od 370 do vključno 449,99 točk.
Kmetija ima od 290 do vključno 369,99 točk.
Kmetija ima od 210 do vključno 289,99 točk.
Kmetija ima od 130 do vključno 209,99 točk.
Kmetija ima do vključno 129,99 točk.
Naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih
11. Kmetija ima naslov ali sedež v občini, ki se šteje kot problemsko območje iz priloge 4 Uredbe
(v nadaljnjem besedilu: problemsko območje iz PRP 2014-2020).
Naslov ali sedež kmetije je v problemskem območju iz PRP 2014-2020.
SKUPAJ
8.
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6. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca
so določene v 9. členu Uredbe.
7. Sprememba obveznosti po izdaji odločbe o pravi‑
ci do sredstev: sprememba obveznosti po izdaji odločbe
o pravici do sredstev je določena v 9.a členu Uredbe.
8. Finančne določbe in višina pavšalnega plačila:
finančne določbe in višina pavšalnega plačila so določene v 10. členu Uredbe.
9. Vložitev vloge in postopek za dodelitev sredstev:
vložitev vloge in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 11. in 12. členu Uredbe.
10. Obravnava vloge
1. Obravnava vloge je določena v 13. členu Uredbe.
2. V skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe se
v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis
enako število prejetih točk, vloge na javni razpis odobrijo
na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
Merilo
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije.
Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne spremembe.
Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit živali.
Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I
k Pogodbi o delovanju Evropske unije.
Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana kakovost.
Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (PKP ali GVŽ).
Naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki ležijo na problemskih območjih.
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Merilo
Vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske
dejavnosti.
Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja
način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska zemljišča v OMD.
Velikost kmetijskega gospodarstva v PKP.

3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES)
št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjena z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)
v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU)
št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take
podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12.
2020, str. 1), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek
za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za
pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa 6.3.
11. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev
1. Vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je določena v 14. členu Uredbe.
2. Začetek izvajanja poslovnega načrta se v skladu
s prvo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe dokazuje z naslednjimi dokazili: računi, avansni računi, predračuni, ponudbe, dokazila o izvedbi analize trga pred
nakupom, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati,
dokumenti za identifikacijo premičnin, fotografije ipd. Za
začetek izvajanja aktivnosti iz poslovnega načrta se upošteva datum, ki je razviden iz dokazil. Ponudbe in predračuni z datumom pred izdajo odločbe o pravici do sredstev
se ne štejejo kot začetek izvajanja poslovnega načrta.
3. V skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe mora upravičenec priložiti dokazila o izpolnitvi ciljev iz poslovnega načrta, ki se glasijo na upravičenca in na podlagi katerih je mogoče preveriti dejan-
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sko stanje, navedeno v zahtevku za izplačilo drugega
obroka podpore (računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe,
izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo nepremičnin,
fotografije ipd.).
4. V skladu z drugo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe mora upravičenec za pridobitev dela podpore, ki je namenjena pokritju naložbenih razvojnih ciljev, predložiti dokazila o porabljenih sredstvih za ta
namen (računi, dokazila o plačilu), ki se glasijo na upravičenca.
5. V skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka 14. člena Uredbe, mora upravičenec v primeru, da poslovni
načrt vsebuje tudi naložbe v mehanizacijo, opremo in
IKT, priložiti dokazila (računi, fotografije ipd.), iz katerih
so razvidni identifikacijski podatki (komercialna oznaka,
tip, ID-številka ipd.). Izvirnike listin z identifikacijskimi podatki ter dokazila o nakupu in lastništvu, ki se glasijo na
upravičenca, je potrebno hraniti na kmetiji in jih predložiti
ob kontroli na kraju samem.
12. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v 15. členu
Uredbe.
13. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2), so informacije
za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala
agencija, objavljene na spletni strani agencije.
14. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
ter višja sila in izjemne okoliščine
1. Izvedba kontrol in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 16. členu Uredbe.
2. Višja sila in izjemne okoliščine so določene
v 17. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Razpisi delovnih mest
Št. 80-1-03-21

Ob-2773/21

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod
Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«
(Uradni list RS, št. 48/05 in naslednji), s spremembami
in dopolnitvami, svet zavoda objavlja razpis za prosto
delovno mesto
direktor JZ (m/ž)
(šifra delovnega mesta: B017880)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima dokončano najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolsko univerzitetno
izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj dve leti vodstvenih izkušenj,
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na vsaj
enem od področij dejavnosti zavoda in tri leta delovnih
izkušenj na področju projektnega managementa,
– ima najmanj višjo raven (B2) znanja angleškega
jezika po Skupnem evropskem referenčnem okvirju za
jezike (CEFR).
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti tudi
strategijo zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Direktor je lahko po
izteku te dobe ponovno imenovan.
Z direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi v imenu
sveta zavoda njegov predsednik.
Opis del in nalog delovnega mesta:
– organizira in vodi poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod,
– odgovoren za zakonitost dela zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela zavoda,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah,
ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev,
– imenuje občasne ali stalne delovne skupine za
izvedbo določenih nalog,

– izdajanje pisnih pooblastil delavcu, ki ga nadomešča, v času njegove odsotnosti,
– opravljanje drugih strokovnih del na eni izmed
dejavnosti zavoda,
– in druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata in fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, v kateri mora
biti navedena stopnja/raven izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Življenjepis z opisom zahtevanih vodstvenih izkušenj, delovnih izkušenj na vsaj enem od področij dejavnosti javnega zavoda in delovnih izkušenj na področju
projektnega dela, pri čemer mora kandidat priložiti ustrezna dokazila, ki to potrjujejo.
3. Dokazilo, da ima kandidat najmanj višjo raven
(B2) znanja angleškega jezika po Skupnem evropskem
referenčnem okvirju za jezike (CEFR).
4. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
V kolikor izjave iz druge in tretje alineje 4. točke
kandidat ne bo podal, mora v vlogi predložiti soglasje,
ki delodajalcu omogoča pridobitev navedenih podatkov
iz uradnih evidenc.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja javnih zavodov.
Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
Postopek izbire kandidata bo izvedel svet zavoda,
in sicer na podlagi javnega razpisa ter po predhodno
pridobljenem soglasju ustanoviteljice. V kolikor soglasje
iz prejšnjega odstavka ni podano v roku 60 dni, se šteje,
da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi navedenega soglasja ali po poteku
roka za njegovo pridobitev, svet zavoda imenuje direktorja javnega zavoda.
Svet zavoda je dolžan obvestiti kandidate o izboru
v tridesetih dneh po zaključku javnega razpisa.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju
direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se
sklene za določen čas, za čas trajanja mandata petih let.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po
prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo
delovnih mest in kadrovskim načrtom na delovno mesto,
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 17. 9. 2021 do 12. ure v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Direktor JZ« na naslov: Javni
zavod »Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika«, Tržaška cesta 9, Vrhnika, 1360 Vrhnika.
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Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elek
tronski naslov: info@zavod-cankar.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po zaključenem postopku izbire.
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Barbari Kovačič na tel. 01/750-66-30.
V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot
nevtralen tako za ženske kot moške.
Svet zavoda Javni zavod »Zavod Ivana Cankarja
za kulturo, šport in turizem Vrhnika«

1 prosto mesto okrožnega sodnika

Valvasorjeve knjižnice Krško
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izo
brazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne
smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega
svetovnega jezika,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti program dela in razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice Valvasorjeve knjižnice
Krško traja 5 let. Izbrani kandidat/kandidatka bo delo
začel/začela opravljati 1. 1. 2022.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – javni razpis:
direktor/direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško« priporočeno na naslov: Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet
zavoda, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško, v roku 8 dni
od objave tega razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Kandidat/kandidatka, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se lahko
njegovi/njeni osebni podatki javno obravnavajo na seji
občinskega sveta, če je izbran/izbrana in se zanj/zanjo
zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Svet zavoda Valvasorjeve knjižnice Krško

na Okrožnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni
po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 164/2021-2
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Ob-2774/21
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta
krških žrtev 26, Krško, na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in
92/15), 14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS,
št. 8/20), 34. člena Statuta javnega zavoda Valvasorjeva
knjižnica Krško (sprejet na 1. redni seji Sveta zavoda dne
20. 10. 2020) in sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in
imenovanja direktorja javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško z dne 24. 8. 2021, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice

Ob-2783/21

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Ob-2811/21

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03 in 11/09), Ministrstvo za
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje
področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na
dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika
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uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenskega jezika;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda
Prirodoslovni muzej Slovenije.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Prirodoslovni muzej
Slovenije« v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljub
ljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak,
tel. 01/369-59-99.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Ob-2797/21
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer
za digitalni marketing objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 135/21 z dne 27. 8. 2021.
Sprememba se nanaša točko 7. Javnega poziva in
začne veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
Spremeni se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
6.802.176,22 EUR oziroma skladno s proračunskimi
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki
ministrstva.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2798/21
Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje
Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne
12. 2. 2021.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2799/21
Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje
Vavčerja za udeležbe na mednarodnih forumih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2800/21
Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje
Vavčerja za prenos lastništva, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 21/21 z dne 12. 2. 2021.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2801/21
Zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja zaprtje
Vavčerja digitalni marketing, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 135/21 z dne 27. 8. 2021.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-2762/21
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 25. 8. 2021
objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 6 v stavbi 1420, k.o. Dovje: trisobno stanovanje v 2. nadstropju s kletno shrambo
in garažo v večstanovanjskem objektu na naslovu Hrušica 215, Hrušica; zemljiškoknjižni podatki: ID nepremičnine: ID 2171-1420-6; katastrski podatki: posamezni
del št.: 6 v stavbi št. 1420, k.o. 2171 – Dovje – neto tlorisna površina 107,70 m2; energetski razred za stavbo
št. 215: E (143 kWh/m2a).
– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 107.000,00 EUR.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma
9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka,
ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 5 %
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca SI56040010049676502, odprt pri
Nova NKBM d. d., z obvezno navedbo namena nakazila:
varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge
države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki
izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico
na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
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4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
6. Podpisano izjavo, da se njegovi osebni podatki
lahko uporabijo izključno v zadevi nakup nepremičnine
na naslovu Hrušica 215.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 15. 9. 2021 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – stanovanje 6 –
ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kup
ljeno«;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 04/58-12-931 ali
031/450-313.
DARS d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-2/2012/44(134-03)

Ob-2767/21

V register političnih strank se pri politični stranki Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom
Pirati in s sedežem v Ljubljani, Kamniška ulica 47,
ter z matično številko: 4047672000, vpiše sprememba
statuta stranke.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38144-5/2021/1

Ob-2784/21

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl.
US) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije izdaja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev
1. Predmet javnega razpisa
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je v izvrševanju sodbe Upravnega sodišča Republike Slovenije, št. I U 1113/2019-59 z dne 15. 6. 2021, z odločbo
št. 38115-39/2008/120 z dne 26. 8. 2021, odločila, da se
vloga družbe Tušmobil d.o.o., Resljeva 16, 3000 Celje
(sedaj: družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A,
1231 Ljubljana - Črnuče) z dne 30. 1. 2008 (kot spremenjena dne 3. 4. 2008) za dodelitev radijskih frekvenc 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz za
opravljanje storitev javnih mobilnih radiokomunikacij –
UMTS/IMT-2000, zavrne in da se odločba o dodelitvi radijskih frekvenc št. 657509 (odločba št. 38115-9/2008/7
z dne 8. 4. 2008) razveljavi.
Ker je Agencija odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc št. 657509 (odločba št. 38115-9/2008/7 z dne
8. 4. 2008), s katero so bile podeljene radijske frekvence 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz, z dnem
30. 9. 2019, razveljavila, jih je dolžna podeliti na javnem
razpisu. Predmet tega javnega razpisa so tako radijske
frekvence 1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz,
in sicer za obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023,
pri čemer bodo zanje smiselno veljale enake zahteve,
kot so bile opredeljene za ta frekvenčni pas s sklepom št. 38144-5/2020/1 z dne 17. 12. 2020 o uvedbi

javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih
frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih
700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz
in 26 GHz (Uradni list RS, št. 191/20), spremenjen
s sklepom št. 38144-5/2020/13 z dne 5. 1. 2021 o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 3/21) in s sklepom št. 38144-5/2020/49 z dne 3. 2.
2021 o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 16/21) (v nadaljevanju: Javni razpis
z javno dražbo 2021).
Radijske frekvence, ki so predmet tega javnega
razpisa, se podeljujejo za obdobje od 9. 11. 2021 do
8. 4. 2023. Datum začetka veljavnosti pravic uporabe
radijskih frekvenc, ki so predmet tega javnega razpisa,
je Agencija določila na podlagi ocene časa, ki ga potrebuje za podelitev frekvenc na tem javnem razpisu, ter ob
upoštevanju dejstva, da se predmetne radijske frekvence podeljujejo do 8. 4. 2023, ter da je Vlada Republike
Slovenije izklicno ceno določila na mesec.
1.1. Frekvenčni blok, ki je predmet tega javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je parni blok 2 x 5 MHz
FDD (BD) za prizemne sisteme, ki lahko v skladu z Izvedbenim sklepom EU(2020)667 in Sklepom Komisije
št. 2012/688/EU in v skladu z ostalimi dokumenti iz
poglavja H razpisne dokumentacije tega javnega razpisa zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve na
območju Republike Slovenije v radiofrekvenčnem pasu
2100 MHz za obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023.
Za zagotavljanje zveznosti pri uporabi navedenega frekvenčnega bloka v primeru, da predmetnega bloka po
tem javnem razpisu ne bo pridobil obstoječi uporabnik
(tj. družba Telemach d.o.o., Brnčičeva 49a, 1231 Ljub
ljana - Črnuče), se za prehodno obdobje določi dan
9. 11. 2021, ko obstoječi uporabnik preneha z uporabo
teh radijskih frekvenc in jih začne uporabljati uspešni
ponudnik na tem javnem razpisu.

Tabela 1: Natančna navedba radijskih frekvenc:
Oznaka bloka
BD

Frekvence
1950–1955 MHz v paru z 2140–2145 MHz

Pasovna širina
2 x 5 MHz

Slika 1: Pregled frekvenčnega pasu 2100 MHz
1920 MHz
2110 MHz

BD

Na voljo od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023
Ni na voljo za ta javni razpis (frekvence so podeljene do 22. 9. 2036)
Specifične tehnične pogoje in omejitve uporabe
frekvenčnega spektra obravnava poglavje H. (Tehnične
zahteve zagotavljanja storitev) razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1. Pogoji javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:

1980 MHz
2170 MHz

Stran

1862 /

Št.

140 / 3. 9. 2021

– imeti pravico razpolagati z radijskimi frekvencami
v pasu 2100 MHz, kot so bile te podeljene na Javnem
razpisu z javno dražbo 2021;
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega
prenehanja;
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– Splošni podatki o ponudniku (obrazec I.1);
– Izjave ponudnika (obrazec I.2);
– Pooblastilo za podpis ponudbe (obrazec I.3);
– Ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine (obrazec I.4);
– Garancija za resnost ponudbe (obrazec I.5).
2.2. Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Zahteve predmetnega javnega razpisa so:
– varovanje zaupnosti informacij;
– prepoved nedovoljenega dogovarjanja;
– dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na
tem javnem razpisu:
– obveznosti glede pokrivanja,
– pogoji souporabe.
2.2.1. Varovanje zaupnosti informacij
Ponudnik mora kot zaupne obravnavati vse informacije, ki jih prejme s strani Agencije v okviru postopka.
Predvsem ne sme sporočati svojih namer glede
povpraševanja po spektru ali ponudbe, ki jo bo podal
v okviru tega javnega razpisa. V primeru, da ponudnik
krši navedeno zahtevo, se ga izključi iz javnega razpisa.
Obveznost, da se kot zaupne obravnavajo vse informacije, prejete s strani Agencije, velja do izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. Obveznost, da se
kot zaupne obravnavajo namere glede povpraševanja
po spektru in podatka iz ponudb, podanih v okviru tega
javnega razpisa, velja do javnega odpiranja ponudb.
V kolikor ponudnik krši prepoved glede zaupnosti
informacij, Agencija unovči njegovo garancijo za resnost
ponudbe.
2.2.2. Prepoved nedovoljenega dogovarjanja
Ponudniki tekom celotnega postopka javnega razpisa ne smejo sklepati dogovorov ali delovati na kakršenkoli drugi način, ki bi lahko ogrozil izvedbo postopka
javnega razpisa v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in sklepa o uvedbi javnega razpisa.
Ponudnikom je prepovedano medsebojno vzpostav
ljanje neposrednih ali posrednih stikov ali izmenjevanje
informacij z namenom vplivanja na rezultat razpisnega
postopka.
Med nedovoljeno dogovarjanje oziroma delovanje
med javnim razpisom sodi med drugim še posebej:
– vsako usklajevanje med ponudniki, zlasti z namenom vplivanja na potek ali rezultate razpisnega postopka,
– razkritje katerihkoli informacij glede sodelovanja
v postopku javnega razpisa,
– vse objave, ki bi lahko kakorkoli razkrivale načrtovane dejavnosti v okviru razpisnega postopka.
Ponudniki, ki bodo ta pravila kršili, bodo lahko izključeni iz nadaljnjega postopka.
Če se po zaključku postopka javnega razpisa oziroma po izdaji odločb o dodelitvi radijskih frekvenc s strani
pristojnih organov ugotovi, da je prišlo do takih dejanj,
lahko Agencija začne postopek razveljavitve izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V tem primeru se
imetniku ne povrne že plačanega zneska plačila za
učinkovito rabo omejene naravne dobrine.
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2.2.3. Dodatne obveznosti, ki jih ponudnik prevzema na tem javnem razpisu
2.2.3.1. Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem
Kot zahteve glede prenosa pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem veljajo vse
omejitve iz Javnega razpisa z javno dražbo 2021.
2.2.3.2. Obveznosti glede pokrivanja, povzete po
»Akcijskem načrtu za 5G«
Izpolnjevanje obveznosti iz Akcijskega načrta za 5G
je vezano na razpoložljivost zahtevanih funkcionalnosti
v terminalih, omrežni programski opremi in standardih.
Zagotavljanje 5G tehnologije pomeni, da operater
podpira 3GPP Release 15 ali z novejšo izdajo specifikacij (standardi ETSI EN 301 908-x).
Obveznost pokrivanja s 5G tehnologijo pomeni, da
bo ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil radijske frekvence, moral:
– do 21. 12. 2021 začeti ponujati storitve končnim
uporabnikom preko 5G tehnologije v 2100 MHz frekvenčnem pasu vsaj na področju enega večjega mesta
(Tabela 2 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
Začetek ponujanja storitev pomeni, da je ta omogočena vsaj preko ene bazne postaje na področju posameznega mestnega naselja.
2.2.4. Pogoji souporabe
Z namenom zagotavljanja učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra, za izboljšanje pokritosti in
zmanjšanja posega v okolje, Agencija spodbuja naslednje možnosti souporabe:
– souporabo pasivne ali aktivne infrastrukture, ki
temelji na radiofrekvenčnem spektru, ali souporabo radiofrekvenčnega spektra,
– poslovne dogovore o dostopu do gostovanja,
– skupno postavitev infrastrukture za zagotavljanje
omrežij in storitev, ki temeljijo na uporabi radiofrekvenčnega spektra.
Souporaba aktivne opreme in frekvenčnega spektra, vključno z dinamično souporabo spektra, je dovoljena v okviru, ki ne omejuje infrastrukturne konkurence.
Pri tem sta souporaba aktivne opreme in souporaba
spektra dovoljeni, kadar pasivna souporaba ne zadostuje, na primer v zahtevnih območjih pokrivanja in v primeru zgostitve omrežij (poglavje A.6.4.1 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
Pod dinamično souporabo spektra Agencija pojmuje souporabo spektra med imetniki ODRF-jev ali med
imetniki ODRF-jev in najemniki, na določeni lokaciji,
pri čemer se lahko spekter med njimi dinamično prerazporeja.
Agencija namerava spremljati razvoj trga in tehnologije ter v primeru bistveno spremenjenih razmer na
pobudo imetnikov ODRF-jev pogoje souporabe ustrezno
prilagoditi s spremembo ODRF-jev.
2.2.4.1. Dovoljena souporaba spektra in aktivne
opreme, vključno z dinamično souporabo spektra
Na zahtevnih območjih Republike Slovenije, kot so:
– Triglavski narodni park (Poglavje J.3, Tabela 6:
Tabela težko dostopnih območij – 1. stolpec razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa),
– naselja 2. prioritete (Poglavje J.3, Tabela 6: Tabela težko dostopnih območij – 2. stolpec razpisne dokumentacije tega javnega razpisa),
– v cestnih in železniških predorih,
– na kritičnih odsekih cest (Poglavje J.1, Tabela 4:
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
I. in II. reda in Poglavje J.2, Tabela 5: Regionalne ceste
III. reda, turistične ceste razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa),
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– na območjih državne meje in v Piranskem zalivu,
– v območjih, ki presegajo 60 % aktivnih železnic
s potniškim prometom,
– v območjih, ki presegajo 60 % pokrivanje glavnih
in regionalnih cest I. in II. reda,
– na objektih s spomeniškim varstvom,
– za maloobmočne dostopovne točke, če je omejitev posegov v prostor,
– ter v notranjosti objektov,
je dovoljena souporaba spektra in aktivne opreme,
vključno z dinamično souporabo spektra.
Prav tako je v primeru zgostitev omrežij zaradi potreb zagotavljanja zelo visokih kapacitet baznih postaj,
zmožnih nudenja gigabitnih prenosnih hitrosti:
– na cestni in mestni infrastrukturi (npr. ulične svetilke, semaforji),
– na železniški infrastrukturi in energetskih objektih/infrastrukturi,
– v območjih z veliko gostoto ljudi (npr. kongresni
centri, koncertne dvorane, stadioni, avtobusne in železniške postaje, nakupovalna središča, tovarne, pristanišča, letališča),
dovoljena souporaba spektra in aktivne opreme, vključno z dinamično souporabo frekvenc.
Pri tem je souporaba dovoljena le na način, da pri
tem ne prihaja do izkrivljanja konkurence. Obstoj izkrivljanja konkurence ugotovi Agencija oziroma organ,
pristojen za varstvo konkurence, v okviru svojih pristojnosti.
Vsa v tej točki dovoljena souporaba pa je dovoljena
ob pogoju, da operaterji spoštujejo vso relevantno zakonodajo na področju gradnje in umeščanja infrastrukture
v prostor, pri čemer lahko Agencija pogoje souporabe
ustrezno prilagodi s spremembo ODRF-ja.
2.2.4.2. Souporaba pasivne infrastrukture in lokalizirani sporazumi o gostovanju
Kadar operaterjem ni na voljo noben izvedljiv in
podoben alternativen način dostopa do končnih uporabnikov pod poštenimi in primernimi pogoji za lokalno
zagotavljanje storitev, bo Agencija imetniku ODRF-ja,
ki ima na določenem območju zgrajeno infrastrukturo,
v času trajanja ODRF-ja naložila obveznosti v zvezi
s souporabo pasivne infrastrukture ali obveznosti sklenitve lokaliziranih sporazumov o gostovanju.
Agencija bo takšno obveznost naložila le, kadar bo
to utemeljeno iz razlogov, da na določenem območju
obstajajo nepremostljive gospodarske ali fizične ovire za
tržno postavitev infrastrukture za zagotavljanje omrežij
ali storitev in zato ni možnosti za dostop končnih uporabnikov do omrežij ali storitev.
V okoliščinah, ko zgolj dostopanje do pasivne infrastrukture in njena souporaba ne zadoščata za rešitev

Blok
BD

Velikost bloka
2 x 5 MHz

Obdobje dodelitve
od 9. 11. 2021 do 8. 4 2023
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teh razmer, lahko Agencija naloži obveznosti za souporabo aktivne infrastrukture.
Agencija bo zgoraj navedene možnosti kot potencialne obveznosti vključila v ODRF ponudniku, ki bo
pridobil spekter na tem javnem razpisu.
S takšnim ukrepom Agencija preprečuje izrivanje
konkurence na območjih, kjer drugi operaterji ne bi
mogli pridobiti komercialnega dostopa na obstoječem
omrežju, kjer obstajajo nepremostljive ovire za postavitev infrastrukture.
2.2.5. Zahteve glede zagotavljanja varnosti
Ponudnik, ki bo na predmetnem javnem razpisu pridobil katerikoli radiofrekvenčni spekter, bo moral vzpostaviti, izvajati, vzdrževati in nenehno izboljševati ustrezne in sorazmerne organizacijske, tehnične in druge
ukrepe, s katerimi bo zagotovil ustrezno obvladovanje
tveganj za varnost informacijskih sistemov, omrežij, storitev in informacij.
Ukrepi bodo morali zagotavljati raven varnosti, primerno tveganju, ter odražati trenutno stanje tehnike,
priporočil dobrih praks (npr. ENISA, NIST), sektorskih
varnostnih priporočil (npr. GSMA) in upoštevati mednarodno priznane standarde s področja informacijske
varnosti ter neprekinjenega poslovanja (npr. ISO/IEC,
3GPP, IETF, ITU).
Z namenom obvladovanja varnostnih tveganj in
zagotavljanja visoke ravni razpoložljivosti, avtentičnosti, celovitosti ali zaupnosti omrežij in storitev ponudnika, shranjenih, prenesenih ali obdelanih podatkov
ali povezanih storitev, ki so preko njegovega omrežja
dostopne, bo moral imetnik ODRF-ja po tem javnem
razpisu pred uvajanjem ukrepov, povezanih z zagotav
ljanjem varnosti, izvesti in sistematično izvajati analizo
tveganj z oceno sprejemljive ravni tveganj in to ustrezno
dokumentirati.
Agencija lahko po uradni dolžnosti uvede postopek
razveljavitve ODRF-ja tudi v primeru, ko pristojen organ
v postopku inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih in podzakonskih obveznosti s področja varnosti
omrežij ugotovi kršitve in jih imetnik ODRF-ja po tem
javnem razpisu ne odpravi skladno z ugotovitvami postopka in v postavljenem roku.
3. Najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) in način njegovega
plačila
Vlada Republike Slovenije je s sklepom
št. 38100-2/2020/7 z dne 16. 7. 2020 potrdila najnižji
znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) za radijske frekvence v pasovih
2100 MHz FDD, in sicer v višini 28.000,00 evrov na
mesec in način plačila. Najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine v radiofrekvenčnem
pasu 2100 MHz znaša kot izhaja iz tabele spodaj:

Frekvenčno območje
1950–1955 / 2140–2145 MHz

Skladno s citiranim sklepom Vlade Republike Slovenije bo moral ponudnik, ki mu bo Agencija z odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc dodelila v uporabo radijske
frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končni
znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku, v roku 30 dni od
vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

Izklicna cena za blok
476.000,00 EUR
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4. Merilo za izbiro ponudbe
Agencija bo 2 x 5 MHz frekvenčni blok v pasu
2100 MHz podelila glede na višino ponujenega zneska
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine ponudniku, ki bo ponudil najvišji znesek. Ponujeni znesek
plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki
ga ponudnik lahko navede v ponudbi za parni 5 MHz
frekvenčni blok v radiofrekvenčnem pasu 2100 MHz, za
obdobje od 9. 11. 2021 do 8. 4. 2023, mora znašati vsaj
toliko, kot je najnižji znesek plačila za učinkovito rabo
omejene naravne dobrine.
V primeru, da bo za frekvenčni blok oddanih več
ponudb z enakim najvišjim ponujenim zneskom, bo pri
dodelitvi imel prednost tisti ponudnik, ki ima na podlagi
veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v uporabi
manj spektra v pasu 2100 MHz.
V primeru, da tudi po merilu količina spektra v pasu
2100 MHz, ki jo ima ponudnik v uporabi na podlagi veljavnih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, Agencija ne
bo mogla izbrati ponudnika, bo o izbiri med ponudniki, ki
so ponudili enak najvišji znesek in imajo v uporabi enako
količino spektra v pasu 2100 MHz, odločil žreb.
Žreb opravi komisija, ki je bila imenovana za vodenje javnega razpisa, dne 8. 10. 2021 ob 10. uri, žrebu pa
lahko prisostvujejo tudi zakoniti zastopniki ponudnikov
oziroma njihovi pooblaščenci. Žreb se opravi tako, da se
evidenčne številke ponudb ponudnikov, med katerimi se
opravi žreb, zapišejo na prepognjene listke, ki se v prisotnosti komisije in predstavnikov ponudnikov overijo
z žigom agencije. Listki z evidenčnimi številkami ponudb
se zaprejo v škatlo, oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke
iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebanega
ponudnika ter izžrebani listek pokaže prisotnim in ga
takoj odda komisiji. O žrebanju se napravi zapisnik,
podpišejo ga člani komisije in predstavniki ponudnikov,
ki so navzoči.
5. Rok in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 4. 10. 2021 do 10. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije: Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve
ali umika po izteku roka za predložitev ponudb. Ponudbo, ki bo na naslov Agencije prispela po izteku roka, bo
Agencija neodprte vrnila na naslov, naveden na ovojnici.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do
petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Podrobnejše informacije za pripravo ponudbe se
nahajajo v razpisni dokumentaciji.
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6. Javno odpiranje
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi
na sedežu Agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne
4. 10. 2021 ob 14. uri.
Podrobnejše informacije v zvezi z javnim odpiranjem se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Agencije: www.
akos-rs.si.
8. Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije
Agencija lahko spremeni predmetni sklep, ob tem
pa mora glede na obseg sprememb v sklepu odločiti
tudi o podaljšanju roka za oddajo ponudb. O vsaki spremembi bodo enakopravno in pregledno obveščeni vsi
zainteresirani ponudniki. Morebitni novi sklep bo Agencija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje sedem dni pred potekom roka, ki je bil določen za
oddajo ponudb (šesti odstavek 38. člena ZEKom-1), ter
na spletni strani Agencije: www.akos-rs.si.
Agencija si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni
z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani
Agencije, vendar najkasneje do 24. 9. 2021. V primeru
dodatkov k razpisni dokumentaciji je ponudnik dolžan
slednje v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbe.
9. Razveljavitev javnega razpisa: Agencija si pridržuje pravico, da kadarkoli do izdaje odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc na podlagi tega javnega razpisa, javni
razpis razveljavi. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Zainteresirani ponudnik, ki želi kakršnokoli pojasnilo
v zvezi z razpisno dokumentacijo, postopkom javnega
razpisa ali predmetom javnega razpisa, mora to zahtevati izključno v pisni obliki in slovenskem jeziku. Pisno
zahtevo naslovi na Agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim
razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnem
pasu 2100 MHz« oziroma na elektronski poštni naslov:
info.box@akos-rs.si. Navedeno podrobneje definira razpisna dokumentacija v poglavju B. Pojasnila k razpisni
dokumentaciji.
Za dodatne informacije v zvezi z načinom zahtevanja in podajanja pojasnil je kontaktna oseba Janja
Varšek, info.box@akos-rs.si.
11. Rok za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc: Agencija bo o ponudbah odločila z izdajo odločbe
o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje do 8. 11. 2021.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02112-232/2021-1

Ob-2768/21

Katastrska občina: 2231 Kamno
IDPOS: 6146
Številka: 02112-232/2021-1
Datum: 19. 8. 2021
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljevanju: geodetska uprava) izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10
in nasl.), v postopku nastavitve zemljiškega katastra
za zemljišča v katastrski občini 2231 Kamno, ki niso
evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Geodetska uprava prične z dnem 19. 8. 2021 po
uradni dolžnosti v katastrski občini 2231 Kamno izvajati
postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča,
ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Mejo območja nastavitve zemljiškega katastra določajo meje zem
ljišč, ki so v evidenci zemljiškega katastra označene s št.
parcel 1354, 1355 in 1356 v katastrski občini 2231 Kamno. Na severovzhodu je to del meje parcel 1354, 1355
in 1356 s sosednjimi parcelami 1164/2, 1163/2, 1162/4,
1133/2, 1132/2, 1131/2, 1130/2, 1125/2, 1124/2, 1115,
1104, 1102/2, 1101/2, 1097/2, 1096/2, 1095/2, 1094/2,
1093/2, 1092/2, 1091/2, 1090/2, 1089/2, 1088/2, 1087/2,
1086/2, 1085/2, 1084/2, 1083/2, 1082/2, 1081/2 v katastrski občini 2231 Kamno, na jugozahodu pa državna
meja z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala geodetska uprava.
3. Geodetska uprava poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo
podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku
nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic
lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra
najkasneje do 30. 9. 2021.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za
zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel
v spodaj navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 7. 10. 2021)
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra
(rok do dne 11. 10. 2021)
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok
do dne 14. 10. 2021)
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega
katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zem
ljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava je dne 19. 8. 2021 v skladu
s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin –
ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.) po uradni dolžnosti v katastrski občini 2231 Kamno uvedla postopek
nastavitve zemljiškega katastra. Geodetska uprava je
namreč ugotovila, da v katastrski občini 2231 Kamno

nekatera zemljišča niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek
nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa
o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje,
na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega
katastra, in sicer je to meja zemljišča, ki je v evidenci
zemljiškega katastra začasno označeno s št. parcel
1354, 1355 in 1356 v katastrski občini 2231 Kamno.
Gre za zemljišče, ki ga na severovzhodu razmejuje del
meje parcel 1354, 1355 in 1356 s sosednjimi parcelami
1164/2, 1163/2, 1162/4, 1133/2, 1132/2, 1131/2, 1130/2,
1125/2, 1124/2, 1115, 1104, 1102/2, 1101/2, 1097/2,
1096/2, 1095/2, 1094/2, 1093/2, 1092/2, 1091/2, 1090/2,
1089/2, 1088/2, 1087/2, 1086/2, 1085/2, 1084/2, 1083/2,
1082/2, 1081/2 v katastrski občini 2231 Kamno, na jugozahodu pa državna meja z Republiko Italijo. Prav tako
je geodetska uprava s tem sklepom na podlagi tretjega
odstavka 142. člena ZEN objavila podatek o začetku
postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in
priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega
katastra. S tem sklepom pa je geodetska uprava določila
tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni
list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava
odločila, da stroškov postopka ni.
Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b. in
nasl.).
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom
258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Nova Gorica
Št. 02112-259/2021-1

Ob-2769/21

Katastrska občina: 2230 Livek
IDPOS: 6144
Številka: 02112-259/2021-1
Datum: 19. 8. 2021
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljevanju: geodetska uprava) izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10
in nasl.), v postopku nastavitve zemljiškega katastra
za zemljišča v katastrski občini 2230 Livek, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep:
1. Geodetska uprava prične z dnem 19. 8. 2021 po
uradni dolžnosti v katastrski občini 2230 Livek izvajati
postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča,
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ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Mejo območja nastavitve zemljiškega katastra določa meja zem
ljišča, ki je v evidenci zemljiškega katastra označena
s št. parcele 3735 v katastrski občini 2230 Livek. Na
severovzhodu je to del meje med katastrskima občinama 2230 Livek in 2231 Kamno, na severozahodu je to
del meje parcele 3735 s sosednjima parcelama 3130/1
in 3130/3 v katastrski občini 2230 Livek, na jugu pa državna meja z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala geodetska uprava.
3. Geodetska uprava poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo
podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku
nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic
lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra
najkasneje do 30. 9. 2021.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za
zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel
v spodaj navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 7. 10. 2021)
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra
(rok do dne 11. 10. 2021)
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek
postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok
do dne 14. 10. 2021)
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega
katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na
podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega
sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zem
ljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava je dne 19. 8. 2021 v skladu
s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin –
ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.) po uradni dolžnosti v katastrski občini 2230 LIvek uvedla postopek nastavitve zemljiškega katastra. Geodetska uprava je namreč
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ugotovila, da v katastrski občini 2230 Livek nekatera
zemljišča niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za
zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek
nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa
o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje,
na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega
katastra, in sicer je to meja zemljišča, ki je v evidenci
zemljiškega katastra začasno označeno s št. parcele
3735 v katastrski občini 2230 Livek. Gre za zemljišče,
ki ga na severovzhodu razmejuje del meje med katastrskima občinama 2230 Livek in 2231 Kamno, na
severozahodu del meje parcele 3735 s sosednjima parcelama 3130/1 in 3130/3 v katastrski občini 2230 Livek,
na jugu pa državna meja z Republiko Italijo. Prav tako
je geodetska uprava s tem sklepom na podlagi tretjega
odstavka 142. člena ZEN objavila podatek o začetku
postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in
priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega
katastra. S tem sklepom pa je geodetska uprava določila
tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom
Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni
list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava
odločila, da stroškov postopka ni.
Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b. in
nasl.).
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom
258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Območna geodetska uprava Nova Gorica
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 83860/2008

Os-2649/21

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah,
opr. št. VL 83860/2008 z dne 11. 5. 2021, je izvršitelj
Vito Krevsel 17. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih GURS
za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769,
št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o. 2175
– Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last
dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice, do
celote, v korist upnika JEKO, javno komunalno podjetje,
d.o.o., zaradi izterjave 558,79 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 8. 2021
VL 177644/2011

Os-2650/21

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah,
opr. št. VL 177644/2011 z dne 11. 5. 2021, je izvršitelj
Vito Krevsel 25. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih GURS
za nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769,
št. dela stavbe 4, stoječe na parc. št. 1963/2 k.o. 2175
– Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last
dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice, do
celote, v korist upnika JEKO, javno komunalno podjetje,
d.o.o., zaradi izterjave 109,02 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 8. 2021
VL 13359/2016

Os-2651/21

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah,
opr. št. VL 13359/2016 z dne 14. 4. 2021, je izvršitelj Vito
Krevsel 31. 5. 2021 opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in gre po podatkih GURS za
nepremičnino v k.o. 2175 Jesenice, št. stavbe 2769, št.
dela stavbe 4, stoječe na parceli 1963/2 k.o. 2175-Jesenice, na naslovu Cesta v Rovte 5, Jesenice, last dolžnika Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5, Jesenice, do celote,
v korist upnika JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o.,
Jesenice, zaradi izterjave 542,54 EUR s pripadki.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 8. 2021

Amortizacije
I N 56/2021

Os-2640/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Ljuba Peršolja, Šmartno 3, Kojsko, nepravdni postopek za amortizacijo listine – sledečega zemljiškega
pisma:
»Zemljiško pismo številka: 16/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Novi Gorici, v katerem
je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.
Dn 34832/2013 z dne 8. 3. 2013, to pismo izstavi prvemu

imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Ljubo Peršolja, EMŠO 2708950500085, Šmartno 3, 5211 Kojsko, in
da se prenaša po odredbi, da je zakoniti imetnik tega
zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastnika
nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja,
pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15450795 in iz
vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega
zneska do skupne višine terjatve: 420.000,00 EUR ob
zapadlosti te terjatve do odpoklica ter da je to zemljiško
pismo izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz
vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno zemljiško
pismo je bilo izstavljeno 22. 3. 2013 pri zemljiškoknjižnem
sodišču Okrajnega sodišča v Novi Gorici, na njem je pečat zemljiškoknjižnega sodišča in podpis zemljiškoknjižne
sodniške pomočnice Katje Terbižan.«
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave
tega oklica v Uradnem listu RS (priglasitveni rok):
(1) tisti, ki ima listino, katere amortizacija je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču,
(2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katera amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in
(3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev
(amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.
Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem
roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2021

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
III N 67/2021

Os-2612/21

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št.
III N 67/2021 z dne 20. 7. 2021 nasprotni udeleženki Eriki Božić, ki je neznanega bivališča in tudi nima pooblaščenca, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi z 42. in
105. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1)
postavilo skrbnika za posebni primer, in sicer odvetnika
Matijo Premrla iz Kopra.
Skrbnik za poseben primer bo nasprotno udeleženko zastopal v postopku vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je nasprotni udeleženki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2021
N 23/2020-19

Os-2705/21

V nepravdnem postopku, ki teče pred Okrajnim
sodiščem v Kranju na podlagi predlagateljice Tatjane
Kavčič, Bašelj 26B, Preddvor, ki jo zastopa Odvetniška
družba Jereb d.o.o. iz Kranja, proti nasprotnim udeležencem: 1. Božislava Dražić, Šaini 4, Novigrad, Republika Hrvaška, 2. Marija Nič, Šiška 28, Preddvor, 3. Igor
Kozelj, Župančičeva ulica 12, Kranj in 4. Dušan Maljković, neznanega prebivališča, je sodišče s sklepom opr.
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št. N 23/2020 z dne 14. 7. 2021 četrtemu nasprotnemu
udeležencu Dušanu Maljkoviću postavilo začasno zastopnico Darjo Bajželj, odvetnico v Kranju, Cankarjeva
ulica 4, Kranj.
Začasna zastopnica, postavljena na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP2, ki se v nepravdnem postopku smiselno uporab
lja na podlagi določbe 42. člena Zakona o nepravdnem
postopku (ZNP-1), bo četrtega nasprotnega udeleženca
zastopala v postopku vse do takrat, dokler četrti nasprotni
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika (84. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 8. 2021
II N 1395/2020

Os-2064/21

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Steli Pečnik, v nepravdni zadevi predlagatelja
Jorgovana Djordjević, EMŠO: 0301968500066, Jakčeva
ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Franci Kodela,
odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotno udeleženko Mileno Abram, EMŠO: 1407979505929, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, zaradi spremembe odločbe o zaupanju mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 30.
aprila 2021 sklenilo:
Za začasnega zastopnika nasprotne udeleženke se
postavi odvetnik Aleš Kovač, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2021
0956 I 458/2021

Os-2573/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Liviu Kosina, EMŠO 1708966500170, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak.
zast. Renata Gradišar, Miheličeva cesta 20, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Renata Gradišar,
Miheličeva cesta 20, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 12. 7. 2021
VL 24555/2021

Os-2696/21

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Nuša Maleš, Trg
revolucije 25 c, Trbovlje, proti dolžniku Radetu Laketić,
Črnova 44, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Andrej
Perme, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave
15.917,68 EUR, sklenilo:
Dolžniku Radetu Laketić, Črnova 44, Velenje, 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 Andrej Perme, Prešernova cesta 8, Velenje.
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 13. 7. 2021
0122 Z 37/2021

Os-2704/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku postopek
zavarovanja na predlog upnice Republike Slovenije,
Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak.
zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Vodnikova ulica 2, Ptuj, zoper dolžnika Roberta Čauševič, Am
Graben 6, Wildenfels, zaradi izterjave 18.474,36 EUR
s pripadki.
V predmetni zadevi zavarovanja je sodišče s sklepom Z 37/2021 z dne 9. 8. 2021 na predlog upnika v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ dolžniku Robertu Čauševiču
postavilo začasno zastopnico – Slavko Grabrovec-Junger, odvetnico na Ptuju, Krempljeva ulica 6, Ptuj.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasna zastopnica
v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in
dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice in dolžnosti
pa ima od dneva postavitve in 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 na Ptuju
dne 9. 8. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 184/2021

Os-2450/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 13. 1. 2021 umrlem Furlan Miroslavu,
od Karola, roj. 13. 4. 1959, z zadnjim stalnim prebivališčem Rutarjeva 4a, Nova Gorica, državljan Republike
Slovenije.
Zap. zakoniti dediči III. dednega reda (tete in strici
oziroma bratranci in sestrične) sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 6. 2021
D 196/2020

Os-2602/21

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Mötschlmaier, rojeni 26. 3.
1947, umrli dne 27. 9. 2020, nazadnje stanujoči Dravska
ulica 9/a, Središče ob Dravi.
Zapustnica je umrla kot vdova, imela pa naj bi sina
Valterja, za katerega pa sodišče ne razpolaga z nobenimi podatki. Od živečih sorodnikov je imela še brata
Alojza Lončariča. Podatkov o drugih zakonitih dedičih
zapustnice sodišče nima.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na sod
ni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 30. 6. 2021
D 81/2016

Os-2668/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojni Darji Šumenjak, rojeni Krajnc, delavki, roj. 19. 3. 1957, državljanki Republike Slovenije,
poročeni, umrli 31. 1. 2016, iz Brega 7, Majšperk.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 8. 2021
D 3/2021

Os-2589/21

Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski postopek po pokojni Antoniji Pervanje, hči Andreja, rojena
17. 1. 1921, z zadnjim prebivališčem na naslovu Prapetno Brdo 6, Tolmin, ki je umrla dne 19. 12. 2020.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči tretjega dednega reda, pri čemer pa
sodišče nima podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica ne
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnice
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 15. 7. 2021
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva
ulica 39, 2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: 1. ponudba za sklenitev zavarovanja GRAWE Podjetnik: 441123; 441125; 2. ponudba za sklenitev produkta GRAWE Odgovornost: 968213; 968217; 968946;
975298-300; 975401-403; 975408-411; 975439-441;
975664; 975687; 975689; 975692; 975806; 975873;
977211; 977231; 977246; 977351-352; 977357;
977360; 974200; 975537-38; 968929; 3. ponudba
za sklenitev produkta GRAWE Elektronika: 973818;
973825-26; 973828; 973830-31; 976007; 976025-29;
976037-38; 976043; 976156; 976281; 976288-90;
976395; 976017-19; 976415-16; 976418; 976420;
976424-25; 976433; 976441; 976021-23; 4. ponudba
za sklenitev produkta: GRAWE kolektivna in skupinska
nezgoda: 983129; 983283; 984797-800; 985061-70;
985151-54; 985157-59; 985224-26; 985601-22;
985001; 5. ponudba za sklenitev produkta GRAWE
Dom: 440860; 6. ponudba za sklenitev produkta
GRAWE Samostojna nezgoda: 679122-26; 679780;
679132; 679136. Ob‑2766/21

Spričevala preklicujejo
Kopač Martin, Ocvirkova ulica 65, Ljubljana, diplomo, izdajatelj Fakulteta za pomorstvo in promet v Ljub
ljani, leto izdaje 2011. gnu‑343426

Drugo preklicujejo
AEROKLUB PRLEK, Prešernova ulica 17A, Ljutomer, dovoljenje za letenje, št. 314, reg. oznaka S5-PBI,
za ultralahko motorno letalo, veljavnost do 29. 8. 2020.
gnd‑343443
Avdić Ibrahim, Partizanska c. 10b, Moravče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024924002, izdal
Cetis Celje d.d. gng‑343440
AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P.,
DRAŠIČI 8, Metlika, izvod licence, št. 016947/019, za
vozilo MAN TGX 18.500, reg. št. NM DS-898, veljavnost
do 8. 4. 2025. gnp‑343431
B. MAKOVEC TRANSPORT D.O.O., TOVARNIŠKA CESTA 6 B, Ajdovščina, izvod licence, št. GE008363/04722/003, za tovorno vozilo, reg.
št. GO DA-072, veljavnost do 4. 11. 2021. gnc‑343444
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000390003, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Simon Brus. gnf‑343441
JURE TRANS, Jure Porenta s.p., Hruševska
cesta 80A, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500056797000, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Posavec Gregor. gnz‑343421
KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, dovolilnico, št. 141, oznaka države HR, država
Hrvaška. gnv‑343425

KON-TRANS, MATJAŽ LESKOVAR S.P., BEZINA 79 A, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika,
št. 014507/SŠD61-2-6004/2017, izdano na ime Radovanović Dragan, veljavnost od 11. 10. 2017 do 11. 10.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnn‑343433
KON-TRANS, MATJAŽ LESKOVAR S.P., BEZINA 79 A, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika,
št. 014507/RB61-2-5622/2018, izdano na ime Radovanović Dragan, veljavnost od 14. 11. 2018 do 1. 8.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnm‑343434
Kotnik Marko, Brdinje 48, Ravne na Koroškem,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022169030,
izdal Cetis Celje d.d. gni‑343438
PIKE,
Miloš
Cvetinović
s.p.,
Kosovelova ulica 16, Celje, potrdilo za voznika,
št. 016427/SŠD13-2-4579/2020, izdano na ime Radosav Vranjković, veljavnost od 6. 10. 2020 do 2. 11.
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnl‑343435
PIKE, Miloš Cvetinović s.p., Kosovelova ulica 16,
Celje, potrdilo za voznika, št. 016427/RB13-2-923/2021,
izdano na ime Todor Grujić, veljavnost od 4. 2. 2021
do 22. 6. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnk‑343436
PIKE,
Miloš
Cvetinović
s.p.,
Kosovelova ulica 16, Celje, potrdilo za voznika,
št. 016427/BGD13-2-2883/2020, izdano na ime Branislav Božičić, veljavnost od 7. 7. 2020 do 23. 5. 2022,
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnj‑343437
PREVOZ OSEB, MIHA ŠTALEC S.P., ZGORNJA SENICA 22 D, Medvode, taksi nalepko,
št. G010549/08406/001, veljavnost do 20. 3. 2024.
gno‑343432
Saramati Liridon, Koroška cesta 57, Maribor, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. 5820.009.3.1-02-2008-64862, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnw‑343424
SILO
Jeličić,
d.o.o.,
Celjska
cesta 7, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500060417000, izdal Cetis Celje d.d., na
ime Nenad Jeličić. gnr‑343429
SILO Jeličić, d.o.o., Celjska cesta 7, Rogaška
Slatina, izvod licence, št. GE010250/06890/123, za
vozilo reg. št. CEPK860, veljavnost do 29. 1. 2024.
gnq‑343430
STAYERIA d.o.o. Podgorje, Podgorje ob Sevnični 12A, Zabukovje, dovolilnico, št. 2792, oznaka države
BIH, država Bosna in Hercegovina. gnt‑343427
STEP – TRANS d.o.o., Lopata 55, Celje, izvod
licence, št. GE008846/07775/001, za vozilo reg.
št. CE-EC-546. gnh‑343439
STOJAKOVIĆ
TRANSPORT
d.o.o.,
Liboje
42,
Petrovče,
potrdilo
za
voznika,
št. 015807/BGD72-2-3459/2020, izdano na ime Knežević Davor. gny‑343422
STOJAKOVIĆ
TRANSPORT
d.o.o.,
Liboje
42,
Petrovče,
potrdilo
za
voznika,
št. 015807/SŠD72-2-1660/2020, izdano na ime Stjepanović Mile. gnx‑343423
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Turistično podjetje Jambrošić & Co. d.o., Mlinska ulica 5B, Lendava – Lendva, izvod licence,
št. G009169/07458/003, za vozilo Renault Trafic, reg.
št. MS BN 300, veljavnost do 3. 11. 2022. gns‑343428
Zupan Bojan, Koroška cesta 19, Kranj, veteransko
izkaznico, št. 15313, izdajatelj Upravna enota Kranj.
gne‑343442
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komunikacijah

1861

Objave po Zakonu o evidentiranju
nepremičnin

1865

Objave sodišč
Izvršbe
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom

1867
1867
1867
1867
1868

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1870
1870
1870
1870
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