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Št. 4300-16/2022/37 Ob-2610/22

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, 
objavlja

spremembo 
javnega razpisa za sofinanciranje operacij 

ekonomsko-poslovne infrastrukture  
v letih 2022 in 2023

1. Prvi odstavek 11. poglavja javnega razpisa se 
spremeni tako, da se glasi:

»Rok za oddajo vlog je 26. 8. 2022.«
2. Tretji odstavek 11. poglavja javnega razpisa se 

spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelj bo vlogo na javni razpis pripravil tako, da 

se bo registriral na spletnem naslovu in izpolnil vsa polja 
v spletni aplikaciji. Spletni naslov ter navodila za vnos 
podatkov o vlogi v spletno aplikacijo bosta objavljena na 
spletnih straneh MGRT najkasneje do dne 20. 6. 2022. V 
spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, 
podpisane in žigosane obrazce, ki so sestavni del vloge. 
Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum 
oddaje vloge. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, 
ki bodo v spletni aplikaciji oddane do vključno dne 26. 8. 
2022. Po tem roku oddaja vlog ne bo več mogoča. Vloga 
se lahko za isti projekt odda le enkrat. Po oddaji vloge 
popravki niso možni.«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 3310-79/2021/7 Ob-2589/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22), objavlja

spremembo 
7. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov za leto 2021

1. V 7. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/21 in 
67/22 v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 
z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, 

v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vlog na javni 
razpis:«, besedilo »13. julija« nadomesti z besedilom 
»3. avgusta«.

2. V poglavju z naslovom »6. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 5. točka spremeni tako, da se glasi:

»5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz 
Priloge 3 razpisne dokumentacije. Vloge na javni razpis, 
vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se 
lahko na podlagi tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-62/2021/9 Ob-2590/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22), objavlja

spremembo 
8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

1. V 8. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora 
za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma ra-
zvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 17/22 in 56/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) 
se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem 
razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vlog 
na javni razpis:«, besedilo »30. junija« nadomesti z be-
sedilom »7. septembra«.

2. V poglavju z naslovom »6. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 3. točka spremeni tako, da se glasi:

»3. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu 

Javni razpisi
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upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz 
Priloge 3 razpisne dokumentacije. Vloge na javni razpis, 
vložene pred objavo te spremembe javnega razpisa, se 
lahko na podlagi tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-63/2021/6 Ob-2591/22

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22), objavlja

spremembo 
9. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora  

za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, 

namenjene krožnemu gospodarstvu
1. V 9. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za 

naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožne-
mu gospodarstvu (Uradni list RS, št. 26/22 in 67/22; v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslo-
vom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z 
naslovom »Obdobje vlaganja vlog na javni razpis:«, be-
sedilo »14. julija« nadomesti z besedilom »5. oktobra«.

2. V poglavju z naslovom »6. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 5. točka spremeni tako, da se glasi:

»5. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v na-
daljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu 
upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz 
Priloge 3 razpisne dokumentacije. Vloge na javni raz-
pis, vložene pred objavo te spremembe javnega raz-
pisa, se lahko na podlagi tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 44/22), dopolnijo v skladu 
s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-56/2021/14 Ob-2600/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva in podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 
40/17 – popr., 19/18, 82/18, 89/20, 152/20, 121/21 in 
11/22), objavlja

spremembo 
23. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora  

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 
Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov iz kmetijstva
1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora 

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Ope-
racija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21, 6/22, 43/22 in 
81/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglav-
ju z naslovom »5. Upravičeni in neupravičeni stroški« 
2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in Katalogu kmetijske in 
gozdarske mehanizacije ter navedeni v Seznamu upra-
vičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene pred ob-
javo te spremembe javnega razpisa, se lahko na podlagi 
tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 44/22), 
dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-55/2021/11 Ob-2613/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 
91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20, 121/21 in 11/22), objavlja

spremembo 
24. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora  

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih 
gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev  

na področju zaščite rejnih živali
1. V 24. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpo-

ra za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti 
in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene nalož-
bam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju 
nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali 
(Uradni list RS, št. 202/21, 43/22 in 81/22; v nadalj-
njem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom 
»1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslo-
vom »Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:«, besedilo 
»3. avgusta« nadomesti z besedilom »5. septembra«.

2. V poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni 
list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v nadalj-
njem besedilu: Pravilnik) in prilogi 2 Pravilnika o sezna-
mu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu 
stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni 
list RS, št. 7/16, 31/19 in 157/21) ter navedeni v Sezna-
mu upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene 
pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na 
podlagi tretjega odstavka 52. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
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26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 
44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-54/2021/7 Ob-2601/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 
91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20, 121/21 in 11/22), objavlja

spremembo 
25. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora  

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene ureditvi distribucijskih centrov  

in zbirnih centrov za živali
1. V 25. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpo-

ra za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti 
in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi 
distribucijskih centov in zbirnih centrov za živali (Uradni 
list RS, št. 17/22 in 60/22; v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o 
javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Obdobje vlaga-
nja vloge na javni razpis:«, besedilo »29. junija« nado-
mesti z besedilom »6. septembra«.

2. V poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu 
upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene 
pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na 
podlagi tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 
44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-53/2021/7 Ob-2602/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 

91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih 
proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15, 
32/16, 66/16, 14/17, 38/17, 40/17 – popr., 19/18, 82/18, 
89/20, 152/20, 121/21 in 11/22), objavlja

spremembo 
26. javnega razpisa za podukrep 4.1: Podpora  

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne 

učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 
namenjene naložbam v krožno gospodarstvo  

na kmetijskih gospodarstvih
1. V 26. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora 

za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022, 
Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovi-
tosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenje-
ne naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih 
gospodarstvih (Uradni list RS, št. 26/22 in 67/22; v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z 
naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v 
vrstici z naslovom »Obdobje vlaganja vloge na javni 
razpis:«, besedilo »14. julija« nadomesti z besedilom 
»4. oktobra«.

2. V poglavju z naslovom »5. Upravičeni in neupra-
vičeni stroški« se 2. točka spremeni tako, da se glasi:

»2. Upravičeni stroški so določeni v Pravilniku o 
katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Ura-
dni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17, 31/19 in 82/22; v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in navedeni v Seznamu 
upravičenih stroškov. Vloge na javni razpis, vložene 
pred objavo te spremembe javnega razpisa, se lahko na 
podlagi tretjega odstavka 52. 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, 123/21 in 
44/22), dopolnijo v skladu s Pravilnikom.«.

3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2611/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega 
odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 
97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

javni razpis
za ukrep Podpora čebelarskim društvom  

za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje 
pašnih redov v programskem letu 2022.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom 
za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 znaša do 20.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 10.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 10.000 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % 
upravičenih stroškov.
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Vrsta javnega razpisa: Odprti.

Začetek vlaganja vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom 
za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis) začne teči peti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma 
do vključno 15. 7. 2022, do 23.59.

Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija), tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.

publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

6.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali 
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur spreje-
mne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.

6.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, na-
ziv in naslov vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na 
katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih 

redov 2022.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve
7.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v 

skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. čle-
nom ZKme-1.

7.2 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

7.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

8. Obveznosti upravičenca
8.1 Obveznosti upravičenca so določene v 32. čle-

nu Uredbe.
8.2 Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega 

javnega razpisa, mora imeti 30. avgusta in 30. septem-
bra v koledarskem letu oddaje vloge v Registru čebel-
njakov vpisanih vsaj 10 stojišč v skladu s predpisom, ki 
ureja označevanje čebelnjakov in stojišč.

9. Objava podatkov: objava podatkov glede sezna-
ma upravičencev do sredstev je določena v 33. členu 
Uredbe.

10. Nadzor in spremljanje ukrepa
10.1 Nadzor in spremljanje ukrepa sta določena v 

34. členu Uredbe.
10.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministr-

stvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim orga-
nom, omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do 
dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

11. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje 
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev 
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.

12. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in 
izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma poo-
blaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom 
Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2612/22
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega 

2. Namen ukrepa: namen ukrepa je določen v četr-
tem odstavku 2. člena Uredbe.

3. Vlagatelj in upravičenec
3.1 Upravičenec je določen v 8. členu Uredbe.
3.2 Vlagatelj, ki je upravičen do podpore, je registri-

rano čebelarsko društvo.
4. Pogoji za dodelitev podpore
4.1 Splošni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo 

biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko 
pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na 
podlagi ene odobrene vloge.

4.1.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem po-
stopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
likvidacije.

4.1.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije.

4.1.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega ra-
čuna v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; 
v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.2 Posebni pogoji za pridobitev javnih sredstev
Vlagatelj je upravičen do podpore za izvajanje pa-

šnih redov, če:
– je registrirano čebelarsko društvo;
– ima na dan oddaje vloge potrjen pašni red v skla-

du s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelar-
ski pašni red in program napovedi medenja (veljavna 
odločba o potrjenem čebelarskem pašnem redu);

– ima na dan 30. junija v koledarskem letu oddaje 
vloge v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč v 
skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov 
in stojišč.

5. Finančne določbe: podpora se dodeli v obliki 
pavšalnega zneska v višini 200 EUR na registrirano 
čebelarsko društvo.

6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 

razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča), in sicer od petega dne po ob-
javi v Uradnem listu RS, z začetkom ob 9. uri do vključno 
15. 7. 2022.

6.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Prilo-
ga 2 razpisne dokumentacije (Izjava vlagatelja).

6.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
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odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukre-
pov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 
2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 
54/21, 97/21 in 84/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
objavlja

javni razpis
za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih 

matic v programskem letu 2022

Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije.

4.1.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega ra-
čuna v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; 
v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.2 Posebni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.2.1 Pogoji za dodelitev subvencije so:
– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kme-

tijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kme-
tijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih 
gospodarstev;

– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o 
odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za 
vzrejno obdobje od 1. maja 2020 do 31. avgusta 2021, 
za katero vlaga vlogo;

– vlagatelj mora imeti v obdobju od 1. maja 2020 
do 31. avgusta 2021 čebelje matice vpisane v izvorno 
rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zooteh-
niške standarde za plemensko kranjsko čebelo;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelju v programskem obdobju 2020–2022 
do objave javnega razpisa na podlagi predpisov, ki 
urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic  
za leto 2022.

Razpisana sredstva:

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa  
za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem 
letu 2022 znaša do 90.000 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini  
do 45.000 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini  
do 45.000 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % 
upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti.

Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega 
razpisa: 

Rok za oddajo vlog na Javni razpis za ukrep subvencioniranje 
vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022 (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 15. 7. 2022,  
do 23.59

Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija), tel.: 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.

2. Namen ukrepa: namen ukrepa je določen v še-
stem odstavku 2. člena Uredbe.

3. Vlagatelj in upravičenec
3.1 Upravičenec je določen v 8. členu Uredbe.
3.2 V okviru ukrepa subvencioniranje vzreje če-

beljih matic se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic 
subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni 
postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem 
zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Upoštevajo 
se podatki o vpisanih čebeljih maticah v izvorno rodovni-
ško knjigo v letu pred objavo javnega razpisa.

3.3 Vzreja čebeljih matic se subvencionira vzreje-
valcu gospodarskih čebeljih matic in vzrejevalcu rodov-
niških čebeljih matic glede na število vpisanih čebeljih 
matice v izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo 
javnega razpisa.

4. Pogoji za subvencioniranje vzreje čebeljih matic
4.1 Splošni pogoji za pridobitev javnih sredstev
4.1.1 Pogoji za pridobitev javnih sredstev morajo 

biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko 
pridobi sredstva v okviru tega javnega razpisa samo na 
podlagi ene odobrene vloge.

4.1.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem po-
stopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
likvidacije. Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v 
osebnem stečaju.

4.1.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
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medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Upra-
ve za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne 
uporabe zdravil;

– vlagatelj mora izvajati direktni test v selekcijskem 
čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2020 do 31. avgusta 
2021, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska 
organizacija.

4.2.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju 
pogoja iz 7. točke 25. člena Uredbe k vlogi priložiti po-
trdilo o pravilni izvedbi direktnega testa v selekcijskem 
čebelnjaku v letu 2021, ki ga prejme od druge priznane 
rejske organizacije (Kmetijski inštitut Slovenije).

4.2.4 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 
odda le eno vlogo.

5. Finančne določbe
5.1 Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za 

vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za 
zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim 
zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo 
sredstva v višini:

– 5.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzre-
jenih vsaj 300 rodovniških matic, ali

– 3.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzre-
jenih od 200 do 299 rodovniških matic.

5.2 Sredstva, namenjena vzrejevalcem čebeljih ma-
tic iz drugega odstavka 23. člena Uredbe, se razdelijo v 
skladu z merili za ocenjevanje vlog iz četrtega odstavka 
24. člena Uredbe. Višina sofinanciranja za vzrejeno:

– gospodarsko matico iz linije matičarja z od 5 do 
9 let znanim poreklom znaša 1,5-kratnik vrednosti go-
spodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim 
do 4 leta;

– gospodarsko matico iz linije matičarja z 10 let in 
več znanim poreklom znaša 2-kratnik vrednosti gospo-
darske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim do 
4 leta;

– rodovniško matico znaša 10-kratnik vrednosti go-
spodarske matice iz linije matičarja s poreklom, znanim 
do 4 leta.

5.3 Sredstva javnega razpisa se najprej dodelijo 
vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic v skladu v prvim 
odstavkom 24. člena Uredbe, preostala sredstva pa v 
skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe.

5.4 Višina subvencioniranja na vzrejeno gospodar-
sko matico iz linije matičarja s poreklom znanim do 4 leta 
znaša 1,40 eurov.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 

četrtim odstavkom 24. člena Uredbe:

Merila Maksimalno 
št. točk

1. VZREJA GOSPODARSKIH/
RODOVNIŠKIH MATIC 20

SKUPAJ 20
VSTOPNI PRAG TOČK 10

Točkovnik:
1. VZREJA GOSPODARSKIH/RODOVNIŠKIH 
MATIC (maksimalno število točk 20)
20 – vzrejevalec, ki je vzredil rodovniške 
matice ali poleg rodovniških matic tudi 
gospodarske matice 20
10 – vzrejevalec, ki je vzredil gospodarske 
matice 10

7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 

razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Du-
najska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne 
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključ-
no 15. 7. 2022.

7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Prilo-
ga 2 razpisne dokumentacije (Izjava vlagatelja).

7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali 
vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur spreje-
mne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.

7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na po-
šti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, 
osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež 
vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se 
vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v pro-

gramskem letu 2022.
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v 

skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51., in 52. čle-
nom ZKme-1.

8.2 Pri vlogah z enakim številom točk, dodeljenih 
v skladu z merili določenimi v 6. poglavju tega javne-
ga razpisa, se za določitev vrstnega reda obravnave 
vlog upošteva večje število vpisanih čebeljih matic v 
izvorno rodovniško knjigo v letu pred objavo javnega 
razpisa.

8.3 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahteva 
odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.

8.4 Odpiranje vlog ni javno.
8.5 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 

vloge, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega 
razpisa in na podlagi meril iz 6. poglavja tega javnega 
razpisa.

8.6 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

9. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca 
so določene v 32. členu Uredbe.

10. Objava podatkov: objava podatkov glede se-
znama upravičencev do sredstev je določena v 33. čle-
nu Uredbe.

11. Nadzor in spremljanje ukrepa
11.1 Nadzor in spremljanje ukrepa sta določena v 

34. členu Uredbe.
11.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministr-

stvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim orga-
nom, omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do 
dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.

12. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje 
obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev 
obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.

13. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in 
izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma poo-
blaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom 
Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Št. 344-0002/2022-04 Ob-2570/22
Občina Cerklje na Gorenjskem, na podlagi 61. člena 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena 
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 
6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 9. in 12. člena 
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 59/21) in 9. člena Odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 24/22), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine 

Cerklje na Gorenjskem
1. Pravna podlaga: Odlok o podelitvi koncesije za 

opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 24/22 z dne 27. 5. 2022; v 
nadaljevanju besedila: odlok).

2. Podatki o naročniku – koncedent: Občina Cerklje 
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem (v nadaljevanju: koncedent).

3. Predmet javnega razpisa
3.1. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 

za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene ži-
vali na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.

3.2. Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu 
z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:

– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapu-

ščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki 

urejajo to področje.
4. Območje izvajanje javne službe: območje izva-

janja javne službe obsega območje Občine Cerklje na 
Gorenjskem.

5. Predvideni začetek in trajanje koncesijskega raz‑
merja

Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za 
obdobje petih let, šteto od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe, z možnostjo podaljšanja, skladno z veljavno 
zakonodajo. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem 
sklenitve koncesijske pogodbe.

Koncesionar mora z izvajanjem javne službe pričeti 
v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 
enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.

6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, 

ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodar-
ske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje 
pogoje:

1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,

2. da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o za-
ščiti živali ter druge podzakonske predpise, ki podrob-
neje urejajo zaščito živali,

3. sam ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravno-
močno obsojen za katero od kaznivih dejanj, ki ga dolo-
ča zakon, ki ureja javno naročanje,

4. da ima poravnane davke in prispevke, kar izkaže 
s potrdilom Finančne uprave RS, ki ni starejše od 8 dni,

5. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku ali postopku prisilnega prenehanja oziroma 
zanj ni bil podan predlog za začetek takega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo ali z njihovimi posli 
iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno 
dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju,

6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je 
predmet koncesije,

7. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposob-
nost za izvajanje koncesije,

8. da izkaže finančno sposobnost,
9. da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni pro-

gram oskrbe zapuščenih živali,
10. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z 

opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko 
povzročil tretji osebi,

11. da ima veljavno odločbo Uprave RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugo-
tovljeno, da ponudnik izpolnjuje predpisane pogoje za 
začetek delovanja zavetišča,

12. da bo zagotovil na 800 registriranih psov v ob-
čini eno mesto v zavetišču,

13. da bo zagotavljal vsaj enega oskrbnika na 
20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti 
usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne po-
moči živalim,

14. da ima vodja zavetišča vsaj srednjo izobrazbo 
veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in 
z delom pridobljene izkušnje,

15. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne 
more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja 
mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep 
opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,

16. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravlje-
nost veterinarja oziroma veterinarske službe,

17. imeti sklenjeno pogodbo z verificirano veteri-
narsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali,

18. imeti, skladno s pravilnikom, urejeno vozilo za 
prevoz živali,

19. imeti stalen in neposreden vpogled v register 
psov, in sicer tiste podatke, ki so potrebni za iskanje 
skrbnika psa po identifikacijski številki o cepljenju ali 
opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,

20. imeti interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu 
zavetišča.

7. Pogoji opravljanja javne službe
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, 

ki mora javno službo opravljati pod naslednjimi pogoji:
1. skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi,
2. koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma,
3. koncesionar je dolžan, v okviru javne službe, iz-

jemoma opravljati tudi dodatna dela oziroma naloge, ki s 
koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe,

4. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo de-
javnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računo-
vodstvo za morebitno drugo dejavnost, v skladu z dolo-
čili veljavne zakonodaje,
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5. koncesionar mora, skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno vodil predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini,

6. koncesionar mora občini (koncedentu) o izvaja-
nju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na 
zahtevo koncedenta ali drugega pristojnega organa pa 
tudi vmesna poročila,

7. koncesionar je neposredno odgovoren za ka-
kršnokoli škodo, ki jo pri opravljanju javne službe ali v 
zvezi z opravljanjem javne službe povzroči fizičnim in 
pravnim osebam pri njem zaposlenih ali njegovi podi-
zvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v 
primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi,

8. koncesionar mora biti zavarovan proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri 
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastala zaradi 
višje sile,

9. koncesionar sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve 
v okviru javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki 
jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in 
ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za 
njegov račun,

10. koncesionar je dolžan zagotavljati uradne ure 
v zavetišču najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg 
tega je dolžan imeti organizirano stalno 24-urno pripra-
vljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih 
primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano 
samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organiza-
cijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti 
telefonsko številko dežurnega v zavetišču,

11. koncesionar je dolžan iskati skrbnike živali tudi 
preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena 
tovrstna obvestila objavljati brezplačno.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

8. Način financiranja javne službe: sredstva za iz-
vajanje javne službe, ki jo bo izvajal koncesionar, se za-
gotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta, lahko 
pa koncesionar pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.

9. Merila za izbiro koncesionarja za izvajanje kon‑
cesijske dejavnosti

Izmed prejetih ponudb, ki bodo izpolnjevali pogoje 
iz zgoraj navedenih pogojev tega razpisa, se izbere kon-
cesionar, ob upoštevanju naslednjih meril:

MERILO Maksimalno
število točk

9.1 Ponudbena cena za storitev 
oskrbe zapuščenih živali 50

9.2 Organizacijska in strokovna 
usposobljenost ponudnika 15

9.3 Dosedanje izkušnje  
in reference ponudnika,  
s katerimi izkaže strokovno, 
organizacijsko in finančno 
usposobljenost

25

9.4 Druge ugodnosti, ki jih nudi 
ponudnik (in niso opredeljene pod 
točko 3.2 javnega razpis)

10

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je 
predmet razpisne dokumentacije.

Če dosežeta dva ali več ponudnikov na podlagi 
postavljenih meril za koncesijo enako število točk, bo 
izbran ponudnik, ki je dobil večje število točk najprej pri 
kriteriju Organizacijska in strokovna usposobljenost ter 
nato pri kriteriju Dosedanje izkušnje in reference ponu-
dnika. Če bo ob upoštevanju teh meril, še vedno več 

ponudnikov imelo enako število točk, bo imel prednost 
ponudnik, ki je zbral večje število točk po merilu Ponud-
bena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali. Če še 
vedno ne bo mogoče izbrati ponudnika, bo o končnem 
izboru odločal žreb.

10. Ponudbena cena: ponudnik poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali, skladno z 
navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje 
ponudnika 90 dni. Ponudbena cena je fiksna za obdobje 
pol leta od sklenitve koncesijske pogodbe.

11. Popolnost in pravilnost ponudbe
Prijava na razpis je pravilna, če ponudnik izpolnjuje 

pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje izpolnjene, 

podpisane in žigosane obrazce ponudbe in dokazila:
Obrazci:
– Prijavni obrazec z izjavo o sprejemu pogojev raz-

pisne dokumentacije in pooblastilo (OBR 1),
– Izjava o sprejemu pogojev in izpolnjevanje zakon-

skih zahtev (OBR 2),
– Izjava o zagotavljanju pogojev zavetišča za živali 

in oskrbe živali (OBR 3),
– Izjava o izkušnjah na področju zaščite živali (OBR 4),
– najmanj tri referenčna potrdila (priloge k OBR 4),
– Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne 

službe zavetišča za zapuščene živali (OBR 5),
– Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali 

(OBR 6),
– Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz 

uradnih evidenc (OBR 7),
– Izjava ponudnika o neobstoju izključljivih razlogov 

v postopkih javnih naročil (OBR 8),
– Vzorec koncesijske pogodbe (OBR 9).
Ponudnik mora oštevilčiti in parafirati vsako stran 

pogodbe v desnem spodnjem kotu.
– Ovojnica (OBR 10).
Ponudnik mora ponudbo oddati tako, da na zaprto 

ovojnico nalepi izpolnjen obrazec z oznako OBR 10.
Obvezna dokazila in priloge k ponudbi:
– izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejše 

od 30 dni (priloga k OBR 2, 1),
– Obrazec Bon-2 ne sme biti starejši od 30 dni od 

datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe 
(priloga k OBR 2, 2),

– zaključni račun za leti 2020–2021, v primeru, da 
je ponudnik zavezan za revidiranje, se priložijo revidirani 
zaključni računi (priloga k OBR 2, 3),

– fotokopija odločbe Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, 
da ponudnik izpolnjuje predpisane pogoje za začetek 
delovanja zavetišča (priloga k OBR 2, 4),

– fotokopija dokazila o izobrazbi vodje zavetišča 
in druga dokazila o strokovni usposobljenosti (priloga 
k OBR 2, 5),

– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zave-
tišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne 
sme biti starejše od 8 dni (priloga k OBR 2, 6 ali izpol-
njen, podpisan ter žigosan OBR 7),

– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo ponudnik lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali (priloga k OBR 2, 7),

– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano vete-
rinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega 
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi 
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva 
živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena kon-
cesija) oziroma dokazilo, da imajo to dejavnost registri-
rani sami (priloga k OBR 3, 1),
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– fotokopijo veljavnega cenika storitev zdravstvene-
ga varstva živali (priloga k OBR 3, 2),

– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sani-
tarnem redu zavetišča (priloga k OBR 3, 3),

– fotokopijo prometnega(ih) dovoljenj(a) vozil(a) za 
prevoz živali (priloga k OBR 5, 1),

– fotokopija strokovne usposobljenosti (strokovna 
izobraževanja in/ali izpopolnjevanja) s področja konce-
sijske dejavnosti, delovne izkušnje, strokovne reference 
vodje zavetišča (priloga k OBR 5, 2),

– dokazilo o številu let izvajanja dejavnosti zaveti-
šča (priloga k OBR 5, 3),

– kopija veljavnega cenika storitev oskrbe zapušče-
nih živali (priloga k OBR 6, 1).

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih po-
datkov, bodo kot nepopolne zavržene.

12. Dokazila o izpolnjevanju zakonskih in drugih 
pogojev

Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-
pisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje in druge pogoje, ki jih določi koncedent.

Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev po-
nudnik v ponudbi na javni razpis predloži ustrezna doka-
zila kot fotokopije, oziroma priloži izpolnjene, žigosane in 
podpisane obrazce (izjave), kot je zahtevano v razpisni 
dokumentaciji.

Občina ima pravico od ponudnika zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.

13. Način dostopa do razpisne dokumentacije in 
dodatne informacije

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in na spletni strani Občine Cerklje na 
Gorenjskem (https://www.cerklje.si, v rubriki »Novice in 
objave«, v rubriki »Javni razpisi, naročila, natečaji …«) 
dne 24. 6. 2022.

V skladu z določili odloka je razpisna dokumentacije 
dostopna na spletni strani Občine Cerklje na Gorenj-
skem (https://www.cerklje.si/ v zavihku Javna naročila, 
natečaji …).

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme 
ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti na naslov: 
obcinacerklje@siol.net najkasneje do vključno 14. 7. 
2022 do 14. ure. Pojasnila bodo posredovana najka-
sneje do vključno 20. 7. 2022.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

14. Naslov, rok in način predložitve ponudbe
Ponudbo je potrebno nasloviti na: Občina Cerklje 

na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem.

Ponudba se:
– lahko posreduje po pošti kot priporočeno pošiljko,
– ali se odda osebno v tajništvu Občine Cerklje na 

Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, v delovnem času.

Ne glede na način dostave bodo za pravočasno 
štete ponudbe, ki bodo na naslov naročnika prispele do 
vključno 26. 7. 2022 do 14. ure. Ponudbe po tem roku se 
štejejo kot prepozne. Prepozno prispele prijave (ponud-
be) bo naročnik (koncedent) neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti 
ovojnici, na kateri mora biti nalepljen izpolnjen »obra-
zec OBR 10, ki je del razpisne dokumentacije s pripi-
som »Ne odpiraj – Ponudba, javni razpis za koncesijo 
– Zavetišče za živali« na naslov: Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem.

15. Odpiranje in obravnava ponudb
Odpiranje in ocenjevanje ponudb za podelitev raz-

pisane koncesije bo potekalo v prostorih Občina Cerklje 
na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 
na Gorenjskem in ne bo javno. Postopek bo vodila tri-
članska strokovna komisija, imenovana s sklepom žu-
pana Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju: 
komisija).

Komisija bo obravnavala vse pravočasne in pravil-
ne ponudbe in izdelala poročilo. Nepravilne ponudbe ter 
ponudbe, ki jih ni vložila upravičena oseba ali so neu-
temeljene ali niso bile vložene na predpisanih obrazcih, 
bodo s sklepom župana zavržene.

Komisija si pridružuje pravico do preverjanja resnič-
nosti in verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja 
zakonsko predpisanih in drugih pogojev, ter preverjanja 
vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z nače-
lom proste presoje dokazov sme komisija v postopku 
pregleda, primerjave in vrednotenja ponudb zahtevati 
od ponudnikov dodatna pojasnila ali originalne izvode 
dokumentov. Dovoljena so le taka pojasnila k ponudbam 
– izključno na poziv komisije – s katerimi se pojasnijo 
manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije in 
ki v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino ponudb in 
njihovo ocenjevanje ter razvrščanje glede na postavlje-
na merila, niti ne zadevajo navodil za izdelavo ponudb 
iz razpisne dokumentacije. Pri tem si v postopku izbire, 
koncedent oziroma komisija pridržuje pravico posveto-
vanja s strokovnjakom z razpisanega področja.

V primeru nepopolnih ponudb s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da ponudbe 
v roku osmih dni od prejema obvestila dopolnijo. Nepo-
polne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene, 
se s sklepom zavržejo.

16. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Koncedent bo ponudnike o izidu javnega razpisa 
obvestil v roku 90 dni po odpiranju ponudb, kot sledi:

– izdal koncesijsko odločbo, s katero bo ponudniku, 
čigar ponudba bo po merilih najbolje ocenjena, podelil 
koncesijo.

Najpozneje pet dni po pravnomočni odločbi o izbiri 
koncesionarja, koncedent na svoji spletni strani obja-
vi obvestilo o rezultatu postopka podelitve koncesije. 
Koncedent in izbrani koncesionar medsebojna razmerja 
uredita s koncesijsko pogodbo.

V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponu-
dnikov ni primeren za podelitev, se koncesija ne podeli.

Koncedent si pridržuje pravico, da na javnem raz-
pisu ne izbere nobenega ponudnika.

17. Splošne določbe:
– Koncedent Občina Cerklje na Gorenjskem (v na-

daljevanju: koncedent) izrecno opozarja ponudnike, da 
si pridružuje pravico postopek javnega razpisa za pode-
litev koncesije kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti 
brez izbire koncesionarja, ne da bo s tem odškodninsko 
odgovoren do ponudnikov oziroma drugih udeležencev.

– Koncedent ne odgovarja za škodo, ki bo jo utrpel 
ponudnik (ali potencialni ponudnik v fazi priprave doku-
mentacije za oddajo ponudbe), ker je bil postopek javne-
ga razpisa prekinjen, razveljavljen, zaključen brez izbire 
koncesionarja oziroma s ponudnikom ni bila sklenjena 
koncesijska pogodba.

– Koncedent ne plača ponudnikom nobenih stro-
škov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi 
z izdelavo ponudb ali v zvezi s kasnejšimi opravili.

– Koncedent ne prevzema nikakršne odgovornosti 
za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe.
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– Ponudnik se strinja in v celoti ter brez zadržkov 
sprejema vse pogoje ter vsa merila za izbor koncesio-
narja, ki so navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni 
dokumentaciji.

– Ponudnik mora izpolnjenji ponudbi priložiti vse 
obrazce in listine, ki so zahtevane v razpisni dokumen-
taciji.

– Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi 
s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

– Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem 
jeziku in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.

– Ta razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati z dnem objave.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Št. 303-9/2022 O401 Ob-2577/22

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Od-
loka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 202/21 in 58/22), Pravilnika o spre-
membah in dopolnitvah pravilnika o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško 
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 81/22), Mnenja o skladnosti sheme državne pomo-
či, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015, izdanega s 
strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 
z dne 18. 1. 2021 in z dne 19. 4. 2022, objavlja Mestna 
Občina Krško, (v nadaljnjem besedilu MOKK), Cesta 
krških žrtev 14, 8270 Krško

2. javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Krško  

za leto 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja na območju Mestne občine Krško za nasle-
dnje vrste ukrepov:

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

Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014).

Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme 
državne pomoči z Uredbo EU št. 702/2014, številka: 
K-BE024-5874572-2015 in podaljšanje njene veljavno-
sti, številka: 440-12/2020/11.

2. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013

Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni 
kmetijski proizvodnji-de minimis. (3. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 1408/2013)«.

Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme 
pomoči de minimis, številka: K-M003-5874572-2022, z 
veljavnostjo do 31. 12. 2023 z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Unije pri 
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 202013, str. 9), zadnjič spremenjeno z 
Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 
št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1). (V nadaljevanju besedila: 
Uredba 1408/2013).

II. Splošna določila – osnovni pogoji za kandidiranje 
na javni razpis

(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kme-
tijske proizvode.

(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v 
smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje podjetij v težavah.

(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih 
naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, 
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z 
zakonom o javnih naročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev.

(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za 
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike 
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javne-
ga razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki 
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi 
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem 
izplačilu sredstev.

(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko 
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo 
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, inve-
sticij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodar-
stev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejav-
nosti, povezane z izvozom v tretje države ali države čla-
nice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se 
ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep, 
če je upravičenec davčni zavezanec.

(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti 
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).

(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podje-
tja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, inve-
stirajo na območju občine Krško, so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha 
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.

(12) Pomoč za izvajanje ukrep 2, se v skladu z 
21. členom Uredbe komisije (EU) št. 702/2014, dodeli 
v obliki subvencioniranih storitev in se izplačajo izvajal-
cem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje 
storitev.

(13) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih v poglavju tega razpisa.

Po določbi tretjega odstavka 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) prepoved 
poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz 
občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja tega 
javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno 
spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona o dol-
žnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod po-
gojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski član 
(zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, 
sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno 
izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postop-
ka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice 
kot v primeru prepovedi poslovanja).
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IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upraviče-
ni stroški in okvirna višina sredstev

IV.1 – Ukrep v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014

Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči 
po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Upravičenci do sredstev so pravne in fizične 
osebe, ki ustrezajo kriterijem mikro in malim podje-
tjem, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, 
v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter 
v primerih ukrepov po členu 38 Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev.

(2) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(3) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(4) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(5) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

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

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(8) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

(1) Predmet podpore
Namen podpore je usposobljenost in znanje no-

silcev kmetijskih gospodarstev in družinskih članov je 
potrebno kontinuirano nadgrajevati, zato z ukrepom 

podpiramo usposabljanje, organiziranje izobraževanje 
in prenos dobrih praks. Prijavitelj lahko prijavi največ 
tri programe.

(2) Cilj pomoči
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne 

izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju.

(3) Pomoč se ne dodeli:
– za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izo-

braževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov.

(4) Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informi-

ranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški obiskov kmetij in gozdov, povezanih z de-

javnostjo prenosa znanja in informiranja.
(5) Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpi-

sani v register kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo na območju občine 
Krško.

(6) Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja, 
oziroma vlagatelji vloge za pomoč ukrepa:

– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno veli-
kost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno 
zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraže-
vanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja 
in informiranja.

(7) Prejemnik pomoči – vlagatelj vloge:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa zna-

nja in informiranja. Pomoč ne dodeli za usposabljanja, ki 
so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklic-
nega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja 
ter javno veljavnih študijskih programov.

(8) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informira-

nja s predračunom stroškov;
– izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju 

naročniku – Mestni občini predložiti seznam s podpisi 
udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali sveto-
vanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci 
(upravičenci) morajo biti vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani – iz 
območja Mestne občine Krško.

Poročilo o izvedenem programu je poleg pogod-
be osnova za izplačilo izvedenega izobraževanja, kjer 
je obvezno potrebno priložiti dokazila (račun medija 
npr. radio – objava oglasa, seznam poslane pošte – 
račun Pošte Slovenije oziroma druge logistične organi-
zacije (povabiti vse upravičence ne samo del), vzorec 
vabila, kjer je iz vabila razvidna lokacija in datum izo-
braževanja, usposabljanja …).

(9) Do subvencionirane storitve so na podlagi objek-
tivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska go-
spodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko 
dejavnostjo na območju Mestne občine.

(10) Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja 
zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, član-
stvo v takih skupinah ali organizacijah, ni pogoj za do-
stop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov 
za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organi-
zacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja 
zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

(11) Pogodba z upravičencem mora biti podpisana 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem 
primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pri-
dobitev sredstev.
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(12) Poročilo s prilogami mora biti dostavljeno na 
Mestno Občino Krško do 11. 11. 2022.

(13) Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-

škov se upošteva neto vrednost brez DDV.
Dokazila za uveljavljanje subvencije (računi in po-

trdila o plačanih računih če izobraževanje izvaja druga 
prava oseba, lista prisotnosti, slikovno gradivo, z datu-
mom opravljene storitve od prejema Sklepa in pogodbe 
do – 3. 10. 2022), so priloga skupaj s poročilom o izve-
denem izobraževanju.

VI 2. – Ukrep de minimis v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 1408/2013

Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 
1408/2013):

(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1408/2013 so upravičena podjetja, ki so 
dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, 
razen za:

a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene 
ali količine proizvodov, danih na trg;

b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v 
tretje države ali države članice, in sicer pomoč, nepo-
sredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim 
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti su-
bjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do ob-
čine ali do države.

(3) Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in 
srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) v prisilni porav-
navi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prene-
senimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.

(4) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih 
oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se nave-
dena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s 
slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je upravičenec na 
ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stro-
škov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

(5) Če je upravičenec dejaven v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakul-
ture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z 
dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
2014, str. 45), zadnjič spremenjene z Izvedbeno Ured-
bo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 
o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, (EU) 
št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014, v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL 
L št. 414, z dne 9. 12. 2020, str,15) (v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba Komisije (EU) št. 717/2014), uporabljajo 
za pomoč dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je 
upravičenec na ustrezen način, na primer z ločitvijo de-
javnosti ali stroškov, zagotovil, da primarna proizvodnja 
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, 
dodeljene v skladu z navedeno Uredbo.

(6) Skupni znesek pomoči de minimis v primarni 
proizvodnji kmetijskih proizvodov, dodeljen kateremu 
koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme 
presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe komisije (EU) 
št. 1408/2013 ne glede na to, iz katerih javnih virov so 
sredstva dodeljena.

(7) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je 
pred odbitkom davka in drugih dajatev.

Sredstva se dodelijo na podlagi skladnosti sheme 
pomoči de minimis, št. K-M003-5874572-2022, z ve-
ljavnostjo do 31. 12. 2023, skladne z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske Uni-
je pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 
št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno 
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 
2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L 
št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1). (V nadaljevanju besedila; 
Uredba 1408/2013).

Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni 
kmetijski proizvodnji

(1) Predmet podpore:
Predmet podpore je nakup dodatkov za zorenje 

gnojevke – nakup dodatkov, ki se bodo dodajali v gno-
jevko in ne kot dodatek krmi.

(2) Cilji ukrepa so: izboljšanje naravnega okolja, 
varstvo zraka, vode in tal, standardov za dobrobit živali, 
okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja, iz-
boljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvo-
dnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Z 
nakupom spodbujamo uporabo preparatov za razgraje-
vanje gnojevke; omilimo ali zmanjšamo smrad v nase-
ljih; stremimo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov 
in amonijaka in s tem k varovanju voda.

(3) Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v 
primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično- 
tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva 
tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne sku-
pnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k dose-
ganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit 
živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.

(4) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški nakupa sredstev, dodatkov za zorenje 

gnojevke. Upravičeni stroški so vsi registrirani preparati 
za dodajanje gnojevki, ki dokazano zmanjšujejo neprije-
ten vonj pri polivanju gnojevke (in sicer preparati: GLE-
NOR, PLOCHER, ACTIVE NS, SEOFOSS ...).

(5) Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva:

– ki izpolnjujejo pogoje 6. člena pravilnika: – pravne 
in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in ma-
lim podjetjem v primerih ukrepov za pomoči de minimis 
po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013, imajo sedež na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kme-
tijskih gospodarstev in opravljajo dejavnost na območju 
Mestne občine Krško;

– ki priložijo oddano zbirno vlogo iz leta 2022, iz ka-
terega je razviden stalež živali ali izpis iz registra govedi/
prašičev na dan oddaje vloge;

– ki redijo minimalno 5 GVŽ prašičev ali govedi/KMG.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

(7) Neto intenzivnost pomoči znaša do 50 % upra-
vičenih stroškov. Znesek pomoči se ustrezno zniža, če 
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bi z odobreno pomočjo de minimis presegli skupni zne-
sek pomoči de minimis v višini 25.000,00 EUR bruto v 
katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne 
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

– Sofinancira se do 50 % vrednosti nakupa prepra-
rata, brez DDV.

– Priznana bo normativna poraba preparata na m3 
gnojevke glede na priporočila proizvajalca

(8) Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potreb-
no predložiti:

– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) 
za tekoče leto, iz katere je razviden podatek o nosilcu 
in seznam staleža živali govedo, prašiči ter razvidna 
površina GERKOV

– plačani računi, ki se glasijo na ime upravičenca.

(9) Priloge k vlogi: računi in potrdila o plačilu, v okvi-
ru upravičenih stroškov, ki se nanašajo na datum opra-
vljene storitve, oziroma od 1. 1. 2022 do 3. 10. 2022.

Sredstva v proračunu so omejena. Če seštevek vseh 
vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofi-
nanciranja preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofi-
nanciranje ukrepa vsem vlogam sorazmerno zniža.

Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v 
letu 2022 odda eno vlogo.

V. Merila za ocenjevanje vlog
V. 1. Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 

informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014)

Merila za Ukrep 2 so:

1. Kakovost, cilji, inovativnost, izvirnost in ustvarjalnost predloženega programa:
Odlično* Zelo dobro* Dobro* Slabo* Ne zadostuje*

Kakovost zasnove programa 5 4 3 2 0
Jasno postavljeni cilji programa 5 4 3 2 0
Inovativnost, izvirnost in 
ustvarjalnost predloženega 
programa

5 4 3 2 0

Skupno število točk: 15 12 9 6 0

* ocena=točka

2. Reference:
2.1 izvajalec ima objavljenih minimalno 5 strokovnih prispevkov v javnih medijih v zadnjih treh 
letih v povezavi s tematiko, ki jo prijavlja

20 točk

2.2 izvajalec ima objavljenih minimalno 3 strokovne prispevke v povezavi s tematiko, ki jo prijavlja 15 točk
2.3 izvajalec je v zadnjih treh letih najmanj 3x izvedel izobraževanje, ki je vključilo tudi delavnice 
na terenu na območju Mestne občine Krško

25 točk

2.4 izvajalec je v zadnjih treh letih najmanj 1x izvedel izobraževanje, ki je vključilo tudi delavnico 
na terenu na območju Mestne občine Krško

10 točk

3. Finančna konstrukcija projekta:
Odlično* Zelo dobro* Dobro * Slabo* Ne zadostuje*

Program ima realno finančno 
konstrukcijo oziroma realnost 
ocene posameznih finančnih 
postavk programa 

5 4 3 2 0

Stroški programa in njihova 
namembnost so jasno 
opredeljeni oziroma razvidnost 
namena porabe odhodkov 
programa

5 4 3 2 0

Usklajenost vsebinskega in 
finančnega dela programa

5 4 3 2 0

Skupno število točk: 15 12 9 6 0

* ocena=točka

Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimal-
no 100 točk.

Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev in meril tega javnega razpisa. V tabeli Merila 
za dodelitev pomoči za Ukrep 2 so merila točkovanja, 
na podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. 
Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega števila 
točk od največjega števila do najmanjšega števila točk. 
100 točk pomeni 100 % delež financiranja. Kot osnova 
za določitev vrednosti sofinanciranja bo znesek neto 
predračuna. V primeru premalo zagotovljenih sredstev 

se delež sofinanciranja sorazmerno zniža vsem vlogam 
z istim številom točk.

V primeru, da za sofinanciranje vloge, ki bo po merilih 
za vrednotenje vlog prišla kot zadnja v poštev za sofinan-
ciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje programa gle-
de na dosežena merila, si občina pridruži pravico, da vlogo 
financira v nižjem deležu, do višine zagotovljenih sredstev.

V. 2 Merila za dodelitev pomoči za Ukrepe de mi-
nimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013

Merila za Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje 
v primarni kmetijski proizvodnji-de minimis, preparati 
za nakup gnojevke
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Sedež vlagatelja: Št. točk
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem in proizvodni 
obrati s sedežem v Mestni občini Krško

50 točk

– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro in malim podjetjem s sedežem 
izven območja Mestne občine Krško

25 točk

Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 50 točk.

va za določitev vrednosti sofinanciranja bo znesek neto 
predračuna. V primeru premalo zagotovljenih sredstev 
se delež sofinanciranja sorazmerno zniža vsem vlogam 
z istim najvišjim številom točk.

VI. Okvirna višina razpisanih sredstev po ukrepih
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj kmetijstva in podeželja 
2. javnega razpisa, so zagotovljena v proračunu za leto 
2022, v višini 35.000,00 EUR bruto.

Komisija bo vloge ocenjevala na podlagi izpolnjeva-
nja pogojev in meril tega javnega razpisa. V tabeli Merila 
za dodelitev pomoči za Ukrep 7 so merila točkovanja, na 
podlagi katerih bo komisija vse vloge točkovala. Dodelje-
no število točk pomeni osnovo za določitev deleža sofi-
nanciranja. Vloge bodo razvrščene na podlagi prejetega 
števila točk od največjega števila do najmanjšega števila 
točk. 50 točk pomeni 50 % delež financiranja. Kot osno-

Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in 38. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 (16. člen Pravilnika), proračunska postavka 5002 in NRP 
OB054-22-0035

5.000

Ukrep 7: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji (23.c člen 
Pravilnika), proračunska postavka 5001 in
NRP OB054-22-0104

30.000

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2022, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VII. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni 
razpis

Vlagatelji morajo oddati pisne vloge osebno ali po 
pošti na naslov: Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno od-
dane s priporočeno pošto ali oddane do konca delavnika 
v sprejemni pisarni Mestne občine Krško najpozneje do:

– za ukrep 2 do 20. 7. 2022 (datum poštnega žiga 
na dan 20. 7. 2022),

– za ukrep 7 do 3. 10. 2022 (datum poštnega žiga 
na dan 3. 10. 2022).

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

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali 
oddane v sprejemno pisarno Mestne občine ter opre-
mljene z naslovom pošiljatelja in z obvezno uporabo 
Obrazca ovojnica. Iz »Obrazca ovojnica« je potrebno 
izrezati tabelo, jo izpolniti ter nalepiti na sprednjo stran 
zaprte ovojnice.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za ukrep 2 in 7, ki ga vodi Komisija 

za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za 
razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2022 (v nadaljnjem 
besedilu: komisija), se bo pričelo 4. delovni dan po za-
ključku javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V 
kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi istega dne, se nadaljuje naslednji dan.

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

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o 
izidu razpisa

(1) Vloge prispele na javni razpis pregleda in oceni 
komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan Mestne 

občine Krško. Komisija bo vse prispele vloge odprla in 
ugotovila njihovo popolnost ter jih ocenila v skladu z me-
rili iz javnega razpisa. O pregledu in oceni vlog sestavi 
komisija zapisnik. Odpiranje vlog ne bo javno.

(2) Nepopolne in nepravočasne prispele vloge bodo 
zavržene, neustrezne pa zavrnjene.

(3) Zavržene bodo vloge:
– ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

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

– ki bodo nepravilno označene.
(4) Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, 

določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen,

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

(5) Vlagatelja nepopolne vloge, komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni v 
3 dneh od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki v na-
vedenem roku niso dopolnjene, se zavržejo.

(6) Mestna občina Krško bo vse vlagatelje vlog 
obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku od-
piranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, 
zavrnjenih in zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi 
odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa 
župan.

(7) Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema 
sklepa vloži pritožbo na župana na naslov: Mestna ob-
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. V pritožbi morajo biti 
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritož-
bo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila 
za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči župan, njegova 
odločitev je dokončna.

(8) Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih 
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa se 
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opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere so 
bila sredstva namenjena.

(9) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(10) Medsebojne obveznosti med občino in preje-
mnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

(11) Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od 
prejema poziva k podpisu, v nasprotnem primeru se šte-
je, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev.

(12) Upravičencem se sredstva iz proračuna Me-
stne občine izplačajo na transakcijski račun upravičen-
ca, na podlagi potrdila in plačanimi računi za Ukrep 7. 
Računi morajo biti izdani za isti namen in plačani.

(13) Za Ukrep 2 kot dokazilo zadostuje: poročilo o 
izvedbi izobraževalnih vsebin (kraj, datum, vsebina iz-
obraževalnega programa, lista prisotnosti udeležencev 
izobraževalnih vsebin z KMG MID-om, slikovno gradi-
vo), računi za oglaševanje, pripravljeno gradivo, vabila, 
poštne in internetne storitve.

(14) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po pogodbi še 
10 let od pridobitve sredstev.

X. Sklenitev pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozva-
ni k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti med Mestno občino Krško in prejemnikom.

XI. Rok za oddajo pogodbe in poročila
(1) Pogodba z upravičencem mora biti podpisana v 

roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem 
primeru se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pri-
dobitev sredstev.

(2) Poročilo za ukrep 2 s prilogami, mora biti dosta-
vljen na Mestno Občino Krško do 11. 11. 2022.

XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni v sprejemni 
pisarni Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, do-
segljiva na tel. 07/498-13-19 v času uradnih dni od 8. do 
10. ure ali na e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.

Mestna občina Krško

Št. 4102-215/2022-9 Ob-2584/22

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg) in 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o 
javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 47/11) obveščamo, da bo dne 24. 6. 2022 objavljen 
Javni razpis za podporo vključevanju mladih v pri-
pravo novih programov v mladinskem sektorju v Me-
stni občini Maribor v letu 2022 (oznaka: JR-MLADI- 
NP/2022). Razpis bo objavljen na spletni strani Mestne 
občine Maribor/Javni razpisi in objave.

Mestna občina Maribor

Št. 17285/2022 Ob-2585/22

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekar-
jeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. 
Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan 
Bojan Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 
in 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 
ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2), 15. člena Uredbe 
o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 
8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2), Odloka o načrtu za ka-
kovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 57/17, 160/20 in 161/20 – popr., in 44/22 – 
ZVO-2) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije 
(Uradni list RS, št. 96/14, 158/20 – ZURE z dopolnitva-
mi); objavlja

javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2022 

za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov  
za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarje-

va ulica 1, 3000 Celje, (v nadaljevanju besedila: Energe-
tika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, 
izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 020-34/2022 
z dne 15. 6. 2022 Mestne občine Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z 
namenom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov 
za plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z 
Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17, 160/20 in 
161/20 – popr., in 44/22 – ZVO-2) in upoštevaje Ured-
bo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, 
št. 96/14, 158/20 – ZURE z dopolnitvami).

Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in 
etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stav-
bah na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni 
lastnik, mora imeti izrecno pisno soglasje lastnika za 
izvedbo naložbe). Nepovratne finančne spodbude se 
dodeljujejo za večjo izkoriščenost distribucijskih siste-
mov za plin in toploto.

Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-
sno in po izvedeni naložbi.

Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 11. 2022 
do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe in 
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj prido-
bi pravico do finančne spodbude po javnem razpisu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Ener-
getike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih pogojev iz 
tega razpisa.

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od 
dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh Me-
stne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega razpisa je 
objavljeno tudi v Uradnem listu RS.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude (v nadaljevanju: spodbude) za nove, še ne iz-
vedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženo-
sti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomo-
rejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin 
in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju 
prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom 
na področju uporabe zemeljskega plina in na področju 
daljinskega ogrevanja.

A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega 
plina

– A1 – Nakup in vgradnja novega kondenzacijskega 
kotla na zemeljski plin z avtomatiko za regulacijo delo-
vanja kotla glede na zunanjo temperaturo ter istočasna 
nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva.

Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgra-
dnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkorist-
kom na zemeljski plin (vsaj 98 % ali več), ob istočasni 

http://www.energetika-ce.si
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novi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina 
in hkratni sklenitvi pogodbe o dostopu do distribucijske-
ga sistema zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
A1-1
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega 

kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede 
na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje tem-
peraturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v 
skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki 
omogočajo normalno in varno delovanje kotla;

A1-2
– dobava in vgradnja novega dimnika in sistema za 

odvod kondenzata;
A1-3
– dobava in izgradnja priključnega plinovoda za 

gospodinjstvo (gradbena in montažna dela, vključno z 
merilnim mestom);

A1-4
– dobava in montaža notranjih strojnih in plinskih 

instalacij za potrebe delovanja kotla;
A1-5
– dobava in montaža notranjih elektro inštalacij za 

potrebe delovanja kotla, priklop na sobni termostat ali 
avtomatiko za delovanje kotla in povezava z zunanjim 
temperaturnim tipalom;

A1-6
– dimnikarsko soglasje in poizkusni zagon.
Neupravičeni stroški:
– potni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje raz-

delilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop sa-
mostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne 
vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …

– A2 – Zamenjava starega plinskega kotla z novim 
kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin z avtomatiko 
za regulacijo delovanja kotla glede na zunanjo tempe-
raturo za gospodinjstva.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla 
z izkoristkom vsaj 98 % ali več) na zemeljski plin pri 
zamenjavi starega in neučinkovitega kotla za potrebe 
gospodinjske rabe v Mestni občini Celje.

Upravičeni stroški:
A2-1
– demontaža starega plinskega kotla, stojnih in 

elektro inštalacij;
A2-2
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega 

kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede 
na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje tem-
peraturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v 
skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki 
omogočajo normalno in varno delovanje kotla;

A2-3
– dobava in vgradnja novega dimnika in sistema za 

odvod kondenzata;
A2-4
– dobava in montaža notranjih strojnih in plinskih 

instalacij za potrebe delovanja kotla;
A2-5
– dobava in montaža notranjih elektro inštalacij za 

potrebe delovanja kotla, priklop na sobni termostat ali 
avtomatiko za delovanje kotla in povezava z zunanjim 
temperaturnim tipalom;

A2-6
– dimnikarsko soglasje in poizkusni zagon.
Neupravičeni stroški:
– potni ali prevozni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje raz-

delilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop sa-

mostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne 
vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …

– A3 – Zamenjava stare kurilne naprave v z novim 
kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin v skupnih ko-
tlovnicah večstanovanjskih stavb z avtomatiko za re-
gulacijo delovanja kotla glede na zunanjo temperaturo.

Predmet spodbude so energijsko učinkoviti konden-
zacijski kotli, ki ustrezajo zadnjemu stanju tehnike proi-
zvajalca teh naprav in imajo visok izkoristek (vsaj 98 % 
ali več). Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla 
se bo preverjala na osnovi podatkovnega lista izdelka. 
Zamenjava stare kurilne naprave mora biti načrtovana 
na podlagi analize obstoječega stanja in dejanski porabi 
toplotne energije celotne večstanovanjske stavbe (PZI). 
Kurilna naprava mora biti priključena na sistem distribu-
cije zemeljskega plina. Če ni priključena, je del spodbu-
de namenjen istočasni novi priključitvi na sistem distri-
bucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi pogodbe o 
dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
– izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme 

v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in ele-

ktro inštalacij v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenjave 
kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delovanja 
celotnega sistema;

– sanacija ali izgradnja dimnika (soglasje in mnenje 
dimnikarja);

– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega 
kotla z avtomatiko za regulacijo delovanja kotla glede 
na zunanjo temperaturo in povezava na zunanje tem-
peraturno tipalo ter pripadajočih elementov za priklop v 
skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki 
omogočajo normalno in varno delovanje sistema;

– izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanj-
sko stavbo (strojno montažna dela vključno z merilnim 
mestom).

Neupravičeni stroški:
– potni ali prevozni stroški;
– vse instalacije, ki so potrebne za delovanje raz-

delilnega sistema: priklop dodatnih črpalk, priklop sa-
mostojnih zalogovnikov za shranjevanje tople sanitarne 
vode, dodatni ročni ali regulacijski ventili, filtri za vodo …

B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogre-
vanja

– B1 – Nakup in vgradnja toplotne postaje v več-
stanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem 
daljinskega ogrevanja oziroma zamenjava elementov 
opreme na toplotni postaji

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena 
na sistem daljinskega ogrevanja. V okviru naložbe, ki je 
predmet nepovratne finančne spodbude, je potrebno 
načrtovati tudi prenovo kotlovnice, ki mora zajemati iz-
vedbo regulacije, ki bo omogočala samodejno in varčno 
obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo 
biti krmilniki z vodenjem temperature ogrevane vode 
glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja 
ogrevalne krivulje parametrov krmiljenja regulacijskega 
ventila. Potrebna je vgradnja hidravlične opreme, ki bo 
omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega 
sistema ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem 
za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava itd.), vgradnja 
črpalk s frekvenčno regulacijo in vgradnjo regulacijskih 
ventilov.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se lah-
ko dodeli tudi za zamenjavo elementov na obstoječem 
sistemu za ogrevanje sanitarne tople vode tam, kjer je 
to možno in ekonomično smiselno. Za pridobitev pra-
vice do nepovratne finančne spodbude v tem primeru 
je potrebno skupaj z ostalo dokumentacijo priložiti tudi 
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izjavo pooblaščenega projektanta (Inženirska zbornica 
Slovenije), da je obstoječa vgrajena oprema neučinko-
vita in da je potrebna izboljšava energetske učinkovitosti 
navedenih naprav, z ocenjenim izračunom prihranka.

Upravičeni stroški:
– izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opreme 

v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnja toplotne postaje ter pripadajo-

čih elementov za priklop v skladu s tehnično dokumen-
tacijo proizvajalca postaje, ki omogočajo normalno in 
varno delovanje postaje;

– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in 
elektro inštalacij v kotlovnici, potrebnih za delovanje 
toplotne postaje z vgradnjo ustrezne opreme za varno 
delovanje sistema.

V primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgra-
jeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih 
izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov, je upra-
vičen strošek:

– zamenjava toplotnega izmenjevalca;
– zamenjava regulacijskega ventila s pogonom na 

primarnem povratku;
– zamenjava obtočne črpalke z novejšo črpalko 

krmiljeno s frekvenčnim regulatorjem na primarnem do-
vodu.

Višina razpisanih spodbud v letu 2022
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so na-

menjena po tem razpisu, znaša 60.000 EUR. DDV ni 
predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v pro-
računu Mestne občine Celje za leto 2022.

A. Na področju zemeljskega plina:
Vrsta  
spodbude 
(glede  
na pomen  
iz točke 2)

Višina spodbude

A1 50 % vrednosti upravičenih stroškov 
oziroma ne več kot 2.500,00 EUR

A2 50 % vrednosti upravičenih stroškov 
oziroma ne več kot 2.000,00 EUR

A3

izdelava PZI in strošek nadzora  
do največ 2.000,00 EUR; 
30 % vrednosti upravičenih stroškov 
oziroma ne več kot 20.000,00 EUR  
za nakup in vgradnjo kotla z elementi,  
ki omogočajo normalno delovanje kotla 
ter vmesne povezave; 
izgradnja priključnega plinovoda  
za večstanovanjsko stavbo do največ 
1.000,00 EUR.

B. Na področju daljinskega ogrevanja
Vrsta 
spodbude

Višina spodbude

B1

Izdelava PZI in strošek nadzora do 
največ 2.000,00 EUR; 
30 % vrednosti upravičenih stroškov 
oziroma ne več kot 10.000,00 EUR  
za nakup in vgradnjo kotla z elementi,  
ki omogočajo normalno delovanje kotla 
ter vmesne povezave; 
V primeru izjave pooblaščenega 
projektanta o vgrajeni neučinkoviti 
opremi na toplotni postaji in potrebnih 
izboljšavah z ocenjenim izračunom 
prihrankov je višina spodbude 40 % 
upravičenih stroškov naložbe oziroma  
ne več kot 1.500,00 EUR.

3. Upravičenci za spodbudo
Na javnem razpisu lahko za ukrepe A1, A2, A3 in B1 

sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in 
pravočasno vlogo:

1. Vlagatelj – fizična oseba, za ukrepa A1 ali A2, 
ki je:

– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala na-
ložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,

– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala 
naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, s 
pisnim soglasjem ostalih solastnikov,

– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno 
soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.

2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za 
vrsto spodbude A3 ali B1 lahko vloži upravnik, ki upravlja 
s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju 
več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, 
ali posamezna upravičena fizična oseba, in sicer po pri-
dobitvi pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.

Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za 
spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih 
je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.

V primeru, da je vlagatelj upravnik ali pooblaščena 
fizična oseba, mora predložiti še:

1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da 
je upravnik vpisan v register upravnikov za večstano-
vanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da 
je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, 
pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzorne-
ga odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, v kolikor 
ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor 
skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma poo-
blastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)

2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po 
datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti pooblastili 
za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogodbo o 
upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne pravice.

3. Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki iz-
kazuje potrebno soglasje za sprejem odločitve za izved-
bo ukrepa A3 ali B1, skladno z določbami predpisov, ki 
urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb (obrazec 6).

4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so 
v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posame-
znih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastni-
škimi deleži (obrazec 7).

5. Projekt za izvedbo z oceno višine investicije.
6. Fotokopijo podatkovnega lista izdelka.
Ne glede na vrsto ukrepa, na javnem razpisu ne 

morejo sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo 
ukrepov iz tega razpisa koristile:

– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po 

Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
4. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-

sno in po izvedeni naložbi. Nepovratna finančna spod-
buda je lahko dodeljena za naložbo, ki je izvedena po 
datumu objave tega razpisa pa do njegovega zaključka.

K vlogi morajo biti priložena vsa dokazila, zahteva-
na s tem razpisom, iz katerih morajo biti razvidni oziro-
ma natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo 
posameznega ukrepa iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških 
upoštevati:

– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni 
za njeno izvedbo,

– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opra-
vljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do nje-
govega zaključka,
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– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah 
in izkazujejo resnično stanje.

Vlagatelj pridobi pravico do finančne spodbude po 
javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sred-
stev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vlo-
ge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in 
ostalih pogojev iz tega razpisa.

Upravičenec lahko odda vlogo za dodelitev spodbu-
de enkrat in le za eno nepremičnino (v primeru ukrepov 
A1, A2, A3, B1).

Mestna občina Celje in Energetika Celje, javno 
podjetje, d.o.o., imata pravico preveriti verodostojnost 
predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od 
vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred 
izplačilom spodbude.

Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumenta-
cije obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki 
so sestavni del razpisa. Popolna vloga s prilogami je ti-
sta, ki je oddana pravočasno in vsebinsko v skladu z Na-
vodili za prijavo na razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-
sno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge 
na razpis je 30. 11. 2022 do 13. ure, pod pogojem, da 
razpoložljiva sredstva še niso porabljena.

Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi 
dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zah-
tevami razpisa in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti 
oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in ozna-
čena na način, da je na prvi strani in v spodnjem levem 
kotu ovojnice navedeno: »Razpis za dodelitev spodbud 
2022, ne odpiraj!«, v zgornjem levem kotu ali na zadnji 
strani kuverte pa ime in priimek/naziv ter stalni naslov 
vlagatelja.

Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslov-
nik ne odgovarja.

Vlagatelj pošlje vlogo po pošti na naslov: Energe-
tika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 
3000 Celje.

5. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 

odpirale po zaporedju prejema.
Zadnji rok za prejem vlog je 30. 11. 2022 do 13. ure, 

pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso pora-
bljena.

Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo 
od dneva objave razpisa dalje. Javni razpis velja do 
objave zaključka oziroma najkasneje do 30. 11. 2022 
do 13. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porablje-
na pred 30. 11. 2022, bosta Energetika Celje in Mestna 
občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni 
strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi raz-
položljivih sredstev pa bodo po pošti neodprte vrnjene 
vlagateljem.

6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek 
pa se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
175/20 – COVID-19 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb, v na-
daljevanju ZUP).

Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo 
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko 
Celje.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 
4. 8. 2022. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v 
sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega 
razpisa oziroma najkasneje do 30. 11. 2022, ko bo za-
dnje odpiranje prejetih vlog.

V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje 
naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog 
bodo uvrščene vse prejete vloge, ki bodo po pošti pri-
spele na naslov Energetike Celje, najkasneje do 13. ure 
zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. 
Vloge, ki bodo prispele na naslov Energetike Celje ka-
sneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog ozi-
roma bodo zavržene, če bodo razdeljena vsa razpisana 
sredstva.

Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija 
ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo 
vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti 
v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil 
v roku osmih dni, od prejema poziva za dopolnitev, se 
bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno 
dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavr-
žene.

Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi za 
dodelitev spodbude odločeno z odločbo, ki bo izdana 
predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Zoper 
izdano odločbo o dodelitvi spodbude v okviru tega razpi-
sa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Celje. 
Odločitev župana je dokončna.

Hkrati z odločbo o dodelitvi spodbude ter skladno 
s pogoji tega razpisa bo prejemniku spodbude v podpis 
posredovana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude v dveh izvodih. En izvod podpisane pogodbe 
bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, 
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v osmih 
dneh od dokončnosti odločbe. S strani vseh pogodbe-
nih strank podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne 
finančne spodbude je pogoj za izvršitev izplačila. V 
primeru, da vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v na-
loženem roku, njegova pravica do spodbude ugasne.

Pogoj za izplačilo spodbude je že izvedena nalož-
ba, dostava vseh zahtevanih dokazil za popolnost vloge 
in podpisana pogodba, kot izhaja iz Navodil za prijavo 
na razpis ter sklenjene pogodbe.

Vlagatelj pridobi spodbudo po tem razpisu ob upo-
števanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vr-
stnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energe-
tike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.

DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se določi ob upošteva-

nju pogojev iz dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo 
spodbude se izvede najkasneje v 45 dneh po prejemu 
vseh potrebnih dokazil in pravočasno vrnjene podpisane 
pogodbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemni-
ka spodbude, ki je naveden v vlogi.

Mestna občina Celje in Energetika Celje imata 
pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in 
dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati 
dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.

V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila pora-
bljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so 
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna 
občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev v enkratnem znesku.

Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.
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6.1 Ogled izvedene naložbe
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike 

Celje, javno podjetje, d.o.o., o izvedeni naložbi.
Zato morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku 

Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., omogočiti ogled 
izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med poo-
blaščencem in vlagateljem.

Vlagatelj se pred oddajo vloge dogovori s poobla-
ščencem Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., za 
termin ogleda, in sicer:

– za ukrepe pod A1 in A2 na tel. 031/290-609 vsak 
delovni dan v času med 8. in 9. uro,

– za ukrep A3 in B1 na tel. 041/380-691 vsak delov-
ni dan v času med 8. in 9. uro. Vlagatelj mora ob ogle-
du pooblaščencu Energetike Celje izročiti pisno izjavo 
nadzornega organa, da je ukrep izveden v skladu s PZI.

Pooblaščenec bo po opravljenem pregledu vlaga-
telju izstavil potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, 
d.o.o., kot distributerja toplote in operaterja distribucij-
skega sistema za plin (obrazec 8), za ukrepe iz tega 
razpisa. Potrdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja za 
dodelitev spodbude. V primeru, da vlagatelj vlogi ne bo 
predložil potrdila, bo njegova vloga obravnavana kot ne-
popolna in bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.

7. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrepe 

A1, A2, A3, B1 predložiti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (pod-

pisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo sola-

stnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec po-

godbe
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o za-

ključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo doba-

vitelja/izvajalca
– Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Ener-

getike Celje o izvedeni naložbi
– Račun dobavitelja/izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe

– Fotografijo/e pred izvedeno naložbo za A2 ter 
fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni ukrep, iz 
katere je nazorno razviden izvedeni ukrep

– Dokazilo o lastništvu nepremičnine
– Veljavno pogodbo o dostopu do distribucijskega 

sistema zemeljskega plina za ukrepe A1 in A2 ter A3
– Veljavno pogodbo o dobavi toplote za ukrep B1
– Obrazec 6: Soglasje in pooblastilo lastnikov/so-

lastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov skupne 
kotlovnice za ukrep A3 in B1

– Obrazec 7: Seznam lastnikov/solastnikov večsta-
novanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov 
stanovanj v večstanovanjski stavbi, ostalih posameznih 
delov in skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1

– Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep 
A3 in B1

– Izjava pooblaščenega projektanta o vgrajeni ne-
učinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izbolj-
šavah z ocenjenim izračunom prihrankov za ukrep B1

– Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep 
A1, A2, A3 in B1.

8. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh 

Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje (www.energetika-ce.si).

Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumen-
tacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokov-
ne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi poobla-
stila župana Mestne občine Celje imenuje direktor Ener-
getike Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče 
rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju.

Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z raz-
pisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-
33-50 in preko elektronske pošte info@energetika-ce.si.

Predmetni razpis se bo v primeru porabe proračun-
skih sredstev pred potekom roka zaključil s sklepom o 
zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh 
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o. (www.energetika-ce.si).

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
po pooblastilu Mestne občine Celje

http://www.energetika-ce.si
mailto:info@energetika-ce.si
http://www.energetika-ce.si
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Št. 032-0012/2022 Ob-2576/22
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 
– upb, 65/08, 4/10, 20/11, 111/13) in Odloka o ustanovi-
tvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti 
(Uradni list RS, št. 78/12), objavlja Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja pri Mestnem 
svetu Mestne občine Slovenj Gradec javni razpis za 
imenovanje

direktorja
Koroške galerije likovnih umetnosti

1) Pogoji za imenovanje:
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (7. raven) 

družboslovne ali humanistične smeri oziroma ene izmed 
strok, zastopanih v dejavnosti galerije (z univerzitetno 
izobrazbo je izenačena tudi visoka strokovna izobrazba 
s specializacijo ali magisterijem),

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– pozna področje dejavnosti galerije,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu (vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika (slovenski jezik),
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– je državljan Republike Slovenije.

Za dokazovanje delovnih izkušenj naj kandidati pre-
dložijo tudi izpis zavarovanj Zavoda za zdravstveno ali 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

4. Izjavo/dokazilo o znanju slovenskega jezika. Po-
jasnilo: Šteje se, da je v okviru zahtevane izobrazbe 
zajeta tudi ustrezna raven znanja slovenščine, kot jo 
določa Uredba o potrebnem znanju slovenščine2, če 
je oseba izobrazbo dosegla na slovenskih izobraževal-
nih ustanovah. V nasprotnem primeru mora kandidat 
predložiti potrdilo uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

1 Izraz 'direktor in kandidat', zapisan v moški spolni 
slovnični obliki, je v besedilu razpisa uporabljen kot nevtral-
ni, za ženske in moške.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti 
program in smernice razvoja galerije za obdobje razpi-
sanega mandata.

Delovne izkušnje se presojajo v skladu z določbo 
13. točke 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ura-
dni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) in predstavljajo delovno dobo na delovnem me-
stu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas 
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira.

2) Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Življenjepis;
2. ftk. Potrdila o diplomiranju;
3. Izjavo o dosedanjih delovnih izkušnjah, ki naj 

vsebuje:
– naziv in naslov delodajalca ter delovno mesto, na 

katerem je kandidat opravljal delo,
– datum začetka in konca opravljanja dela pri posa-

meznem delodajalcu,
– podroben opis delovnih nalog, iz katerega naj 

izhaja tudi stopnja/raven zahtevnosti delovnega mesta 
oziroma stopnja/raven izobrazbe, ki je bila zahtevana za 
zasedbo delovnega mesta ter opis vodstvenih delovnih 
izkušenj.

2 Uredba o potrebnem znanju slovenščine za posame-
zne poklice oz. delovna mesta v državnih organih in organih 
samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in no-
silcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).

5. ftk. Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
6. Program in smernice razvoja Koroške galerije 

likovne umetnosti za naslednje mandatno obdobje, iz 
katerega mora izhajati, da kandidat pozna področje 
dela galerije.

Vsa dokazila morajo biti predložena v slovenskem 
jeziku. Če so potrdila predložena v tujih jezikih, je po-
trebno priložiti uradni prevod.

3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj 

pošljejo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti 
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 
5, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, javni 
razpis za direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti«.

Rok za prijavo je 30 dni od objave javnega razpi-
sa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravo-
časno, če bo prispela na naslovni organ pred iztekom 
roka oziroma bo poslana s priporočeno pošto najka-
sneje na zadnji dan roka za prijavo. Če je zadnji dan 
roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela 
prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, 
ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje, 
ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega 
delavnika.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravoča-
sne in popolne prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
razpisne pogoje.

Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandida-
tom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, 
za obdobje trajanja mandata. Nastop mandata je 1. 1. 
2023. Direktorja imenuje Mestni svet Mestne občine 
Slovenj Gradec. Pred imenovanjem je potrebno prido-
biti mnenje sveta galerije. Za imenovanje direktorja je 
potrebno soglasje obeh občin ustanoviteljic.

Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Slovenj 
Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje 
v osmih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju. Do-
datne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa ozi-
roma prijavo lahko kandidati dobijo na kontaktu 02/88-
121-28 ali 051/321-005 (Tatjana Špalir).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve  
in imenovanja pri Mestnem svetu Mestne občine 

Slovenj Gradec

Razpisi delovnih mest
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 Ob-2578/22

 Svet zavoda Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pi-
šece, na podlagi sklepa korespondenčne seje, ki je bila 
dne 16. 6. 2022 razpisuje delovno mesto

ravnatelj
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (Kan-

didat lahko ravnateljski izpit opravi tudi naknadno, ven-
dar najkasneje v enem letu po začetku mandata.),

– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-

vosodje, da ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– podpisano izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in 
uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi 
s postopkom imenovanja,

– dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B-ka-
tegorije

pošljite s priporočeno pošiljko v osmih dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Maksa 
Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Svet zavoda Osnovne šole  
Maksa Pleteršnika Pišece

 Ob-2592/22

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) No-
tarska zbornica Slovenije na predlog notarke dr. Alenke 
Berger Škrk razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika 
pri notarki dr. Alenki Berger Škrk v Ljubljani
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 

o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem odvetništvu. Pisne prijave 
na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenje-
pisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Su KS 149/2022-1 Ob-2587/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

22. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Okrožnem sodišču v Celju

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Su KS 150/2022-2 Ob-2599/22
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 sodniški mesti okrožnih sodnikov 
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

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

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

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-
javnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke 
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi z 
dokazili, in

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz 
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 sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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Ob-2586/22
Sprememba

Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 
vsebine Javnega poziva REVAV-17 – Vavčer za kiber-
netsko varnost/2, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 56/22 z dne 22. 4. 2022 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022:

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Ura-
dnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 365.092,26 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 320.012,26 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

Druge objave
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Št. 101-3/2022-6204-2 Ob-2462/22
V evidenco statutov sindikatov, ki se vodi pri Uprav-

ni enoti Cerknica, se pod zap. št. 52 vpiše: statut Sin-
dikata lesarstva in gozdarstva Slovenije – SLGS, 
sindikata podružnica: MBS LIST, sedež podružnice sin-
dikata: Cesta Notranjskega odreda 49, p. Stari trg 
pri Ložu.

Evidence sindikatov
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Amortizacije

N 365/2019 Os-2056/22
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Brede Ričnik Koželj, Savska ce-
sta 18C, Kranj, ki jo zastopa Lado Arčon, odvetnik v Ljublja-
ni, zoper nasprotnega udeleženca Tomaža Franca Koželj, 
Goričane 42/d, Medvode, zaradi prodaje nepremičnin – 
parcel 855/1 in 855/7, obe katastrska občina 1976 Preska.

Pri solastnem deležu nasprotnega udeleženca do 
1/2 je na navedenih nepremičninah vknjižen zemljiški 
dolg za znesek v višini 361.500,00 EUR, ID pravice/za-
znambe 16194838, z zapadlostjo do odpoklica.

Sodišče v skladu z določbo 172.a člena Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju (ZIZ) v povezavi z drugim odstavkom 
123. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) poziva 
imetnika zemljiškega pisma, da sodišču v treh mesecih od 
dneva objave oklica sporoči svoje identifikacijske podatke 
iz 16.a člena ZIZ v povezavi z drugega odstavka 123. čle-
na ZNP in sodišču izroči izvirnik zemljiškega pisma.

Identifikacijski podatki o imetniku, ki je fizična ose-
ba, so: 1. osebno ime in naslov prebivališča ter 2. datum 
rojstva ali EMŠO ali davčna številka ali drug isti pove-
zovalni znak ali drug ustrezen identifikacijski podatek. 
Identifikacijski podatki o imetniku, ki je pravna oseba, so: 
1. firma ali ime, sedež in poslovni naslov ter 2. matična 
ali davčna številka. Identifikacijski podatki o imetniku, ki 
je podjetnik ali zasebnik, so: 1. osebno ime, firma, sedež 
in poslovni naslov ter 2. matična ali davčna številka.

Če v roku iz prejšnjega odstavka imetnik zemljiške-
ga pisma sodišču ne sporoči identifikacijskih podatkov in 
ne predloži izvirnika zemljiškega pisma, velja domneva, 
da je imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiške-
ga dolga, če se najpozneje na razdelitvenem naroku ne 
dokaže drugače.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2022

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

P 15/2022 Os-2473/22
Okrajno sodišče v Brežicah je v pravdni zadevi to-

žeče stranke Klaudije Špehar, Črešnjice pri Cerkljah 15, 
Cerklje ob Krki, ki jo zastopa Zoran Dular, odvetnik v Kr-
škem, zoper toženo stranko Tode Bogovac, neznanega 
prebivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice na 
parc. št. 3808, 1301 Krška vas (ID 3544166), vrednost 
spora 500,00 EUR, dne 31. 5. 2022, sklenilo:

Toženi stranki Tode Bogovac, neznanega prebivali-
šča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Ognjen Pau-
nović – odvetnik, Cesta prvih borcev 28, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do 
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 31. 5. 2022

Z 6/2021 Os-3309/21

V izvršilni zadevi upnice Vesne Pogačnik, Godič 75, 
Stahovica, ki jo zastopa odv. Zidanšek Vojko – odvetnik, 
Stari trg 36, Slovenske Konjice, zoper dolžnika Matjaža 
Dolenc, Karl-Marx-Strasse 15A, Klagenfurt am Wörther-
see, zaradi izterjave 0,00 EUR s pripadki, je sodišče 
dolžniku Matjažu Dolenc, Karl-Marx-Strasse 15A, Kla-
genfurt am Wörthersee postavilo začasnega zastopnika, 
in sicer odv. Damijana Pavlina, Stritarjeva ulica 7, Kranj, 
ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 10. 2021

III N 1445/2020 Os-3342/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 
svetovalki Katji Škerget, v nepravdni zadevi predlaga-
telja Centra za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana 
Moste Polje, Zaloška cesta 69, Ljubljana, zoper na-
sprotne udeležence: 1. mld. Armando Sadik, Polje 376, 
Ljubljana – Polje, ki ga zastopa začasna skrbnica Sil-
vana Sadik, 2. Alen Sadik, Polje 376, Ljubljana – Polje, 
ki ga zastopa začasni skrbnik Kemalj Sadik, 3. Merlina 
Kamber, Skopje, 4. Djeljana Sadik, Polje 376, Ljubljana 
– Polje in 5. Silvana Sadik, Bavdkova ulica 1, Ljubljana, 
zaradi predloga za prenehanje rejništva, predlog za 
razrešitev in imenovanje nove skrbnice in predlog za 
odvzem starševske skrbi, o imenovanju začasne zasto-
pnice, dne 11. novembra 2020, sklenilo:

Za začasno zastopnico za tretjo nasprotno udele-
ženko se imenuje odvetnica Suzana Judež, Tržaška 23, 
Vrhnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2020

III N 743/2020-70 Os-3517/21

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 
Tatjani Polak v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Sku-
pnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu 
Oražnova ulica 8, Ljubljana, 2. Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Oražnova ulica 10, 
Ljubljana, ki ju obe kot zakoniti zastopnik zastopa uprav-
nik stavbe Dean Daraboš, s.p., Povšetova ulica 12, 
Ljubljana, njega pa zastopa Polonca Jager, odvetnica 
v Ljubljani, nasprotne udeleženke: Mestne občine Lju-
bljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška 
družba Kozinc in partnerji, o.p. d.o.o., Dalmatinova 2, 
Ljubljana, zakonitih udeležencev: 1. Brigita Ramšak, 
Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana, 2. Marija Kavčič, 
Rimska cesta 14I, 1358 Log pri Brezovici, 3. Anton 
Ramšak, Na tezi 18, 1000 Ljubljana, 4. Milena Mihalič 
Mohorčič, Rozmanova ulica 14, 6330 Piran, 5. Milena 
Vidmar, Šmartno 65, 1211 Ljubljana – Šmartno, 6. Al-
bina Pregl, Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana, 7. Uroš 
Miklavžič, Cesta na Brdo 113, 1000 Ljubljana, 8. Iztok 
Pukšič, Jamova cesta 29, 1000 Ljubljana, 9. Aleš Va-
kselj, Vrhovnikova ulica 9, 1000 Ljubljana, 10. Alenka 
Špenko, Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana, 11. Franc 

Objave sodišč
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Vodopivec, Jamova cesta 1, 1000 Ljubljana, 12. Marija 
Cilenšek, Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana, 13. Neda 
Kajfež Ambrožič, Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana, 
14. Rok Jereb, Šenturška Gora 81, 4207 Cerklje na Go-
renjskem, 15. Mojca Bleiweis, Poklukarjeva ulica 104, 
1000 Ljubljana, 16. Lazar Gatnik, Lukežiči 1L, 5292 
Renče, 17. Lada Cindro Heberle, Sayed Jassin Street, 
Building 31 Area 9 KW Salmiya, Kuvajt, ki jo kot začasni 
zastopnik zastopa Janez Pejovnik, odvetnik iz Ljublja-
ne, 18. Igor Sever, Male Lašče 91, 1315 Velike Lašče, 
19. Uroš Berger, Elerji 6, 6281 Škofije, 20. Evgenija 
Marjeta Lazarini, Smlednik 138, 1216 Smlednik, 21. Vid 
Povalej, Jerinov Grič 19, 1360 Vrhnika, 22. Gregor Epih, 
Dunajska cesta 105, 1000 Ljubljana (tudi kot pravni 
naslednik pok. Nade Epih, zadnje bivališče Oražnova 
ulica 8, Ljubljana), 23. Jože Muster, Vrtača 7, 1000 Lju-
bljana, 24. Maja Pisek, Ob potoku 36, 1291 Škofljica, 
25. Andrej Igor Jereb, Likozarjeva ulica 23, 4000 Kranj, 
26. AS57, gradnja in inženiring, d.o.o., Bleiweisova ce-
sta 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Petra Švajger, 
odvetnica v Ljubljani, 27. IMOS-G, nepremičnine in in-
ženiring, d.o.o. – v stečaju, Cesta v Mestni log 1, 1000 
Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Grega Erman, 
ki posluje kot Poslovno svetovanje Grega Erman, s.p., 
Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, 28. Meta Bleiweis, 
Poklukarjeva ulica 104, Ljubljana, zakonite udeleženke 
in udeleženke na podlagi prijave: Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Oražnova ulica 6, 
Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik 
stavbe Emona plus, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Lju-
bljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Alič & Kovač, 
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi ugotovitve skupnega pripada-
jočega zemljišča, s sklepom z dne 2. 11. 2021 zakoniti 
udeleženki Ladi Cindro Heberle na podlagi tretjega od-
stavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine 
na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o prav-
dnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odve-
tnika Janeza Pejovnika, Slovenska cesta 29, Ljubljana, 
ker je navedena udeleženka neznanega prebivališča in 
nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Lado Cindro Heberle zastopal 
vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2021

2874 Z 89/2022 Os-2461/22
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavaro-

vanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična 
št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva 
ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, 
Ljubljana, proti dolžniku Viktor Stane Klemen, EMŠO 
1502956500159, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dosta-
va, zaradi zavarovanja 2.822,81 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi Krajnc Barbara, 
Motnica 13, 1236 Trzin.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2022

VL 30590/2021 Os-2472/22
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Anja Šerc, Tito-
va cesta 2, Maribor, proti dolžniku Zijadinu Jahiu, Lož, 
Smelijevo naselje 36, Stari trg pri Ložu, ki ga zastopa 
zač. zast. Sabina Palčič – odvetnica, Pot na Ulako 7A, 
Stari trg pri Ložu, zaradi izterjave 3.855,35 EUR, skle-
nilo:

Dolžniku Zijadinu Jahiu, Lož, Smelijevo naselje 36, 
Stari trg pri Ložu se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v 
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasno zastopnico.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Sabina 
Palčič, Pot na Ulako 7A, 1386 Stari trg pri Ložu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2022

I N 41/2018 Os-2442/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice Andre-
je Štakul, Šolska ulica 8, Solkan, ki jo zastopa odv. mag. 
Danila Žorž iz Ajdovščine, zoper nasprotne udeleženke: 
1. Ana Franciska Turk, Solari 704, Ciudadela Feche na-
cimiento, Buenos Aires, Argentina, 2. Maria Huerte Turk, 
Solari 694, Ciudadela Feche nacimiento, Buenos Aires, 
Argentina, 3. Elsa Turk, Solari 684, Ciudadela Feche 
nacimiento, Buenos Aires, Argentina, zaradi delitve so-
lastnine, zunaj naroka, dne 16. 5. 2022 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku se nasprotnim udeleženkam: 
1. Ana Franciska Turk, Solari 704, Ciudadela Feche 
nacimiento, Buenos Aires, Argentina, 2. Maria Huerte 
Turk, Solari 694, Ciudadela Feche nacimiento, Buenos 
Aires, Argentina, 3. Elsa Turk, Solari 684, Ciudadela 
Feche nacimiento, Buenos Aires, Argentina, postavi za-
časni zastopnik Ivo Čibej, odvetnik iz Ajdovščine, ki bo 
posamezno nasprotno udeleženko zastopal v nepravdni 
zadevi I N 41/2018, vse dokler posamezna nasprotna 
udeleženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2022

II N 113/2021 Os-2067/22
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožnem sodni-

ku Aleksandru Turku, v nepravdni zadevi predlagajoče 
stranke Polone Kozel, Orešje 136, Ptuj, ki jo zastopa 
Metka Matjašič Šerdoner, odvetnica na Ptuju, zoper 
nasprotnega udeleženca Denisa Belšak, Tibolci 23, Go-
rišnica, ki ga zastopa začasni zastopnik Janez Lovrec, 
odvetnik na Ptuju, zaradi zaupanja mld. otrok v varstvo 
in vzgojo, ureditve stikov in določitve preživnine, dne 
31. marca 2022 sklenilo:

Prelogu predlagateljice se ugodi in se nasprotnemu 
udeležencu postavi začasni zastopnik odvetnik Janez 
Lovrec, Vodnikova ulica 2, Ptuj.

Postavljeni začasni zastopnik ima v tem postopku 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
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Te pravice ima začasni zastopnik od dneva posta-
vitve do tedaj, dokler nasprotni udeleženec ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen na socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 3. 2022

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 173/2020 Os-2319/22
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje v zapuščinski zadevi po pokojnem Johnu J. 
Hocevar, rojen 20. 3. 1940, umrl 3. 5. 2007, nazadnje 
stanujoč 1172 Addison Roah Cleveland, Ohio, ZDA, za 
potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim 
dedičem.

Zapustnik je bil ob smrti samski in ni zapustil po-
tomcev, starši pa so umrli pred zapustnikom. Dediči 
II. dednega reda so se dedovanju odpovedali, sodišče 
pa s podatki o morebitnih dedičih III. dednega reda ne 
razpolaga.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 12. 5. 2022

D 253/2020 Os-2427/22

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Kajfež Mariji, roj. Mavrovič, hčerki Jožefa, roj. 
7. 8. 1879, z zadnjim stalnim prebivališčem na območju 
Republike Slovenije v Kužlju 27, razglašeni za mrtvo z 
datumom 8. 8. 1949.

Oklic, s katerim je sodišče pozvalo dediče prvega, 
drugega in tretjega dednega reda, da naj se javijo sodi-
šču, z dne 12. 4. 2021, je potekel brez rezultata.

Eventualni zapustn. upniki lahko pridobijo podatke 
o premoženju, ki predstavlja zapuščino pri tukajšnjem 
sodišču.

Eventualni zapustn. upniki lahko zahtevajo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva objave 
oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku ter 
vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez de-
dičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike 
Slovenije, ki za zapustn. dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 19. 5. 2022

D 460/2018 Os-2355/22

Zapuščinska zadeva po pok. Leben Bojanu, roje-
nem dne 24. 9. 1959, nazadnje stanujočem na naslovu 
Veluščkova ulica 13, Koper, ki je umrl dne 30. 7. 2018.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2022

D 105/2020 Os-2277/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Dragu Jagerič, 

rojenem 4. 9. 1943, državljanu Republike Slovenije, 
nazadnje stanujočem Štajngrova 45, Benedikt, umrlem 
dne 17. 6. 2020, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 4. 5. 2022

D 79/2020 Os-2278/22
V zapuščinski zadevi po pokojni Genovefi Bratuša, 

rojeni Šenekar, rojeni 18. 12. 1933, vdovi, gospodi-
nji, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči 
Žice 16, Sveta Ana v Slovenskih goricah, umrli dne 
10. 4. 2020, gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
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(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
čine dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 4. 5. 2022

I D 1467/2020 Os-2254/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po pokojnem Qaush Avdimetaj, roj. 
25. 5. 1954, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Limbu-
ška cesta 74, Maribor, ki je umrl 13. 8. 2020, je sodišče 
ugotovilo, da sta se dedovanju odpovedala oba dediča 
I. in vsi dediči II. dednega reda, sodišče pa ne razpo-
laga s podatki o dedičih III. dednega reda, in sicer s 
podatki o zap. tetah in stricih oziroma v kolikor so ti že 
pokojni, s podatki o njihovih potomcih, zap. bratrancih 
in sestričnah.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete 
in strici zapustnika oziroma njihovi potomci) ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo v 
enem letu od objave tega oklica v skladu z 206. členom 
Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2022

D 179/2020 Os-2334/22
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 9. 3. 2020 umrli Miklavc Veroniki, roj. 
7. 12. 1988, Delpinova 18B, Nova Gorica.

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

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 5. 2022

D 308/2020 Os-2416/22
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Antonu Jereb, rojen 15. 8. 1947, umrl 
12. 6. 2020, Nad mlini 60, Novo mesto, objavlja nasle-
dnji oklic (zapuščina brez dedičev):

Zapustnik Anton Jereb, rojen 15. 8. 1947, umrl 
12. 6. 2020, Nad mlini 60, Novo mesto, EMŠO 
1508947500519.

Opozorilo: Zapuščina brez dedičev bo prešla na 
Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno 
vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso 
stečaja zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

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

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Antonu 
Jerebu, ki lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahtevka za prenos te zapušči-
ne v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slo-
venije ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 5. 2022

D 167/1980 Os-2420/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Francu Stojkoviču, pok. Franca, roj. 8. 5. 1893, ki je umrl 
7. 7. 1980, z zadnjim bivališčem Orlek 13, v zemljiški 
knjigi Orlek 15, 6210 Sežana.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022

D 75/2016 Os-2421/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Francu Stojkoviču (Francescu Stoicovicu), pok. Franca, 
roj. 27. 11. 1916, ki je umrl 10. 11. 1984, z zadnjim biva-
liščem Via Tanaro 4, Grosseto, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022

D 76/2016 Os-2422/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Mariji Stoici, roj. 13. 4. 1895 – Orlek, ki je umrla 15. 11. 
1966, z zadnjim prebivališčem Via Ascoli št. 15, Anco-
na, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebi-
tne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 25. 5. 2022

D 97/2022 Os-2313/22
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek, opr. 

št. D 97/2022 po pokojnem Ivanu Potočnjaku, rojenem 
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18. 6. 1941, delavcu, slovenskem državljanu, umrlem 
3. 3. 2022, nazadnje stanujočem Na Kresu 23, Železniki.

Po do sedaj zbranih podatkih je bil zapustnik sam-
ski in ni imel otrok. Zapustnikova starša sta že pokojna. 
Zapustnik naj bi imel enega brata, ki naj bi bil tudi že 
pokojni. Drugih podatkov o morebitnih dedičih drugega 
in tretjega dednega reda sodišče nima.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče dru-
gega in tretjega dednega reda po pokojnem Ivanu Po-
točnjaku, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica.

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

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 6. 5. 2022

D 626/2021 Os-2318/22
Na Okrajnem sodišču v Trbovljah teče zapuščinski 

postopek opr. št. D 626/2021 po dne 13. 11. 2021 umr-
lem Matjažu Lapornik, roj. 18. 2. 1965, nazadnje stan. 
Log 28b, Hrastnik.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju zapu-
ščinsko sodišče poziva vse, ki menijo, da bi utegnili imeti 
pravico do dedovanja, da se priglasijo pri naslovnem 
sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 5. 2022

D 425/2021 Os-2405/22
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po dne 16. 10. 2021 umrlem Marijanu Pusto-
slemšek, EMŠO: 0508965500115, razvezan, državljan 
Republike Slovenije, zadnje prebivališče Vrbje 70, Ža-
lec, ki se vodi pod opr. št. D 425/2021. Zakoniti dediči so 
se odpovedali dedovanju po zapustniku.

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

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri Okraj-
nem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 5. 2022
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Drugo preklicujejo

Čajlaković Sakib, Hrvatini 16F, Ankaran – Ankarano, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500065929000, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gni‑344213

Filipić Leon, Grgar 85, Grgar, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500018697002, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gne‑344217

MAYA LOGISTIKA D.O.O., Prešernova cesta 8, Ve-
lenje, izvod licence št. GE011184/08688/001, za vozilo 
DAF, reg. št. CE-MAYA01, veljavnost do 19. 12. 2024. 
gnb‑344220

MEGALES, d.o.o. Strahinj, Strahinj 87, Naklo, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500040195001, iz-
dano na ime Tomaž Čufer, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gng‑344215

MULTI – MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Lju-
bljana, taksi nalepko št. G011050/08618/025, za vozilo 
MERCEDES BENZ C 220, reg. št. LJ 59 JHJ, veljavnost 
do 23. 10. 2024. gnl‑344210

MULTI – MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Lju-
bljana, taksi nalepko št. G011050/08618/028, za vozilo 
MERCEDES BENZ C 200, reg. št. LJ 10 NRH, veljav-
nost do 23. 10. 2024. gnk‑344211

NEDIM KRYEZIU S.P., Vrbje 34, Žalec, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/4189, 
izdan na ime Nedim Kryeziu, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2008. gnj‑344212

P2P TRANSPORT d.o.o., Letališka cesta 27, 
Ljubljana, izvod licence št. O0344443/008, za vozilo 
CRAFTER, reg. št. LJ-P2P-20. gnv‑344225

Pešut Žarko, Ješenca 24C, Rače, izkaznico voj-
nega veterana, št. /, izdajatelj UE Maribor. gnh‑344214

PS GROUP, SAMO PEER, S.P., Pot k ribniku 12, 
Rogatec, izvod licence št. GE013123/09271/001, za 
vozilo, reg. št. CEBB-991, veljavnost do 1. 6. 2027. 
gnz‑344221

PS GROUP, SAMO PEER, S.P., Pot k ribniku 12, 
Rogatec, izvod licence št. GE013123/09271/002, za 
vozilo, reg. št. CEID-113, veljavnost do 1. 6. 2027. 
gny‑344222

PS GROUP, SAMO PEER, S.P., Pot k ribniku 12, 
Rogatec, izvod licence št. GE013123/09271/003, za 
vozilo, reg. št. CELG-214, veljavnost do 1. 6. 2027. 
gnx‑344223

PS GROUP, SAMO PEER, S.P., Pot k ribniku 12, 
Rogatec, izvod licence št. GE013123/09271/004, za 
vozilo, reg. št. CENI-613, veljavnost do 1. 6. 2027. 
gnw‑344224

Rus Igor, Ulica Miroslava Turka 13, Ljubljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500033092002, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnf‑344216

Škof Tine, Dragomlja vas 7, Suhor, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500021211002, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnd‑344218

VIČAR TRANSPORT d. o. o., Vičanci 16, Velika Nede-
lja, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029486001, 
izdano na ime Benjamin Kandrič, izdajatelj Cetis Celje, 
d.d. gnc‑344219
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