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Javni razpisi

št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 
2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2092 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 
2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni 
ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z 
dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Ured-
be (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kate-
gorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL 
L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 
23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov 
in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešno-
sti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L 
št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z 
dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem so-
cialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za po-
morstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), 
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Dele-
girane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);

– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in 
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017 
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega 

Št. 342-22/2014/33 Ob-2448/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi:

– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega pro-
grama za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki 
se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 
16/18), (v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. no-
vembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skup-
nosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribi-
ške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) 
št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, 
(ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) 
št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 
in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) 
št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 
22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) 
št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in 
(ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) 
št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z 
dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Ured-
bo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe 
za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno 
sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški 
politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 
in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
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parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru 
neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske 
politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 
4. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
580/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z 
dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede teh-
ničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja 
ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z 
dne 16. 7. 2014, str. 1);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z 
dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in 
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo 
skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za opera-
cije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič 
spremenjene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) 
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in 
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo 
skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za opera-
cije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s pre-
dložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah 
(UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 
z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo 

(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z 
informacijami, ki jih predložijo države članice, ter po-
trebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi 
viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izved-
bene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z 
Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v 
zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter 
potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi 
viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z 
dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poro-
čanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohe-
zijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in 
ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 
2015, str. 20);

– Operativnega programa za izvajanje Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Slove-
niji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbe-
nim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi 
»Operativnega programa za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 
2014SI14MFOP001 in Izvedbenim sklepom Komisije 
z dne 10. 10. 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa 
C(2015) 5168 o odobritvi »Operativnega programa za 
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za pod-
poro iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 
Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001 (v nadaljnjem 
besedilu: OP ESPR 2014–2020), in je dostopen na 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na sple-
tni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), 
objavlja

tretji javni razpis
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Razpisana sredstva Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javne-

ga razpisa, znaša 2.400.000 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadalj-
njem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 1.800.000 eurov (75 odstotkov) ter prispe-
vek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 360.000 eurov (15 odstotkov). Posa-
mezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov. 
Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
– PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – EU;
– PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba. 

Vrsta javnega razpisa Delno odprti
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa 

Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in 
zavetja iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednje-
ga dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog na javni razpis se začne prvi delovni 
dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije.
MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, 
spremembo in zaprtje javnega razpisa.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. 
Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
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Obdobje upravičenosti 
stroškov 

V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij tisti stroški, ki so nastali 
od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v 
treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo 
operacije, nastali od 1. 1. 2014 dalje.

Cilj ukrepa Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami 
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev 

Informacije o razpisu INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si

– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil in 
ribolovnega orodja;

– naprave in oprema za zbiranje odpadkov, vključno 
z morskimi odpadki;

– naprave in oprema, namenjene varstvu okolja, 
vključno z varstvom narave ter varstvom morja pred 
onesnaženjem (npr. za preprečevanje onesnaženja 
morja, za izpolnjevanje priporočil iz okoljskega poro-
čila);

– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev var-
nosti, ki presegajo zahteve slovenske zakonodaje in 
zakonodaje EU (izboljšave osvetlitve, sredstev in opre-
me za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in 
boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja 
ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);

– plavajoči in drugi dostopi do ribiških plovil;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe v ribiškem 

pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z vodo, ledom in 

elektriko v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom v ribi-

škem pristanišču, ki povečujejo energetsko učinkovitost;
3. naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za 

izboljšanje varnosti ribičev in delavcev v marikulturi;
4. splošni stroški, neposredno povezani s pripravo 

in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženir-
jem in svetovalcem, stroški pridobitve gradbene, projek-
tne ali tehnične dokumentacije, plačila za svetovanje v 
zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije izvedljivosti 
in ekonomske upravičenosti, stroški geodetskih del ter 
stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del 
ter stroški informiranja in obveščanja javnosti skladno s 
110. in 113. členom Uredbe. Višina upravičenih splošnih 
stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe.

(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni 
stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe 
o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma 
najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi 
sredstev. Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so 
neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, 
nastali od 1. 1. 2014 dalje.

(3) Poleg neupravičenih stroškov iz 105. člena 
Uredbe se podpora ne dodeli za:

– nova ribiška pristanišča, nova mesta iztovora in 
nove prodajne dvorane;

– nakup nepremičnin;
– stroške amortizacije;
– nakup nepozidanih ali pozidanih zemljišč, pro-

padajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, ki 
vključujejo stavbe.

(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva 
Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži 

II. Predmet podpore
V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore 

izvajanje:
– operacij, katerih predmet so naložbe, ki izbolj-

šujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, 
prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z 
naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih 
odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti izto-
vorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje 
energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter 
izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in

– operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo 
ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. 
Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 
2. člena Uredbe.

III. Upravičenec: upravičenci do podpore so občine 
v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

IV. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljša-

nje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest 
iztovora, in sicer:

1. gradbena in obrtniška dela za izboljšanje varno-
stnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, 
povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovo-
sti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za 
zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki – upo-
števajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in 
prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kra-
ju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

2. naprave in oprema za izboljšanje varnostnih in 
delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, poveča-
nje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje 
odpadkov, vključno z morskimi odpadki, namenjene iz-
ključno ribiškemu pristanišču:

– naprave in oprema za manipulacijo s tovorom v 
ribiškem pristanišču (viličarji);

– tekoči trakovi (za razkladanje ribiških proizvodov 
in nakladanje ledu);

– prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne 
opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in 
opreme v ribiškem pristanišču;

– naprave in oprema za povečanje kakovosti, nad-
zora in sledljivosti iztovorjenih ribiških proizvodov v ribi-
škem pristanišču (npr. naprave in oprema za čiščenje 
rib, zagotavljanje sledljivosti in označevanje);

– naprave in oprema za povečanje nadzora izto-
vorjenih ribiških proizvodov v povezavi z ribiškim prista-
niščem v skladu z določili Uredbe 1224/2009/ES (npr. 
naprave in oprema v zvezi s prvo prodajo rib);

– naprave in oprema za sidranje in privezovanje 
ribiških plovil;

– hladilnice;
– tehtnice;
– delovne mize;

mailto:aktrp@gov.si
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podpisano izjavo, da za iste upravičene stroške še ni 
pridobil teh sredstev.

V. Pogoji za pridobitev podpore, ki jih mora izpolnje-
vati vlagatelj ob oddaji vloge

1. Splošni pogoji
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj 

izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike 

Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpi-

sana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti 

do države;
4. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno spo-

soben;
5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj 

odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo;

6. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se prilo-
žijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;

7. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter zne-
sek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na 
spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 
priloge V Uredbe 508/2014/EU;

8. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v 
skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne 
more biti predmet podpore po tem razpisu;

9. pred datumom upravičenosti stroškov vlagatelj 
ne sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na 
račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev 
katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, 
storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripra-
vljalna dela, pridobivanje dovoljenj, izdelava študije iz-
vedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. 
Vlagatelj pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev ne 
sme začeti postopka javnega naročanja;

10. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti 
zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;

11. postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca mora 
biti izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;

12. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, 
je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Zaprtost fi-
nančne konstrukcije se izkaže z rezervacijo finančnih 
sredstev v proračunu občine za čas trajanja operacije;

13. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za 
operacije, katerih predmet so naložbe v graditev pro-
storov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, 
zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih 
stroškov graditve celotnega objekta (npr. skupni pro-
stori, streha, fasada itd.) kot upravičeni stroški prijavijo 
le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno 
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali 
na drug razviden način razdelitve;

14. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno 
gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namemb-
nost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prija-
vljene operacije;

15. gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje 
mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge 
na javni razpis v primeru naložbe v opremo ali obno-
vo. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje mora 
biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega 
zahtevka;

16. če gre za operacijo, katere predmet je graditev 
objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in 
investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev 
objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov;

17. računi, predračuni in druga dokazila se morajo 
glasiti na vlagatelja;

18. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časov-
no dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;

19. kadar se operacija nanaša na ureditev objek-
tov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, mora 
vlagatelj zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris tehno-
loške izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških 
izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij;

20. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev 
samo za del operacije, morajo biti iz priložene doku-
mentacije razvidni:

– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno 
operacijo;

– ločen popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj 
prijavlja na razpis;

– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izve-
denih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi 
se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;

21. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno 
z zahtevami tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so 
sestavni del prijavnega obrazca, vključno z vsemi zahte-
vanimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v prijavnem 
obrazcu;

22. vloge in predloženi dokumenti morajo biti v 
slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v 
tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi 
slovenski prevod.

(2) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi 
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene 
pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo. V skla-
du s prvim odstavkom 106. člena Uredbe vlagatelj priloži 
podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije 
v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo.

2. Posebni pogoji
V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj ob 

oddaji vloge izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ribiško pristanišče oziroma mesto iztovora je 

določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z 
občinskimi prostorskimi akti;

2. vlagatelj zagotovi investicijsko in tehnično do-
kumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno 
opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, ter 
vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti 
zaključena celota. Za gradbena dela je treba vlogi pri-
ložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi 
projektantskega popisa del. Za opremo je treba priložiti 
popis opreme, razporeditev v prostoru in predračune;

3. vlagatelj ima veljavno vodno pravico v skladu s 
predpisi, ki urejajo vode;

4. vlagatelj izdela investicijski načrt z opredelitvijo 
ciljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ;

5. naložba je del občinskega načrta razvojnih pro-
gramov;

6. pri naložbah za prestrukturiranje mest iztovarja-
nja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči 
iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, upravičenec 
zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v 
skladu s predpisi, ki urejajo veterino, in da se izvajajo 
nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno 
mesto naključnega veterinarskega pregleda);

7. vlagatelj ob oddaji vloge zagotovi finančno uje-
manje investicijske dokumentacije, podatkov iz vloge in 
veljavnega načrta razvojnih programov;

8. za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infra-
strukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe 
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na obali ali v morju, vlagatelj pridobi soglasje glede po-
gojev za varnost plovbe;

9. če naložba posega v okolje in gradbeno dovolje-
nje ni potrebno, je treba v skladu s predpisi, ki urejajo 
posege v okolje oziroma graditev objektov, vlogi na javni 
razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da po-
stopek presoje vplivov na okolje ni potreben;

10. če naložba poteka na območju, za katero je po-
trebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu 
s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in pridobitev 
gradbenega dovoljenja ni potrebna, vlagatelj poskrbi 
za izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja 
ohranjanja narave ter pridobi naravovarstveno soglasje 
oziroma naravovarstvene pogoje;

11. na zavarovanih območjih se posegi in dejav-
nosti izvajajo v skladu s predpisanimi pravili ravnanja 
iz akta, s katerim je bilo ustanovljeno tako zavarovano 
območje;

12. naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, mora-
jo biti skladne z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih 
pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 
30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) št. 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o 
spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev 
med prevozom mesa (UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, 
str. 10) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES), 
kot tudi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 
št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih ak-
tov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogod-
be (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109) (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 852/2004/ES);

13. če poteka naložba na območju, varovanem v 
skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, 
vlagatelj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi 
s področja varstva kulturne dediščine, in sicer predloži 
dokazilo/soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne, da je pred začetkom del obvestil pristojno krajevno 
enoto o datumu pričetka in celotni investiciji del. Upravi-
čenec ob zaključku naložbe predloži strokovno mnenje 
tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kultur-
novarstvenim soglasjem;

14. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali 
začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj 
pridobi vodno soglasje;

15. v primeru, da se naložba nanaša na posege 
v varovana območja, vlagatelj zagotovi, da se izvede 

presoja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varova-
na območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 
3/11);

16. če gre za naložbo v gradnjo zahtevnih ali manj 
zahtevnih objektov, je treba vlogi priložiti projekt za iz-
vedbo del (PZI) po predpisih o graditvi objektov;

17. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge 
opreme, mora biti nabavljena oprema nova, kar mora biti 
razvidno iz ustreznih listin. Oprema se mora nahajati na 
prijavljeni lokaciji naložbe.

VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na 

podlagi meril za ocenjevanje vlog v skladu z 12. členom 
Uredbe.

(2) Med vlogami za podporo za naložbe v obstoječa 
ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki bodo 
na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk, se 
izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe 
razpisanih sredstev.

(3) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziroma 
planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog 
temelji na predloženi dokumentaciji, in sicer podatkih iz 
prijavnega obrazca ter priloženih prilog, vključno s pro-
jektno dokumentacijo oziroma dokumentacijo o projektu, 
ustreznih dokazilih ter podatkih iz uradnih evidenc. V 
primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne predloži 
vseh potrebnih podatkov ali so podatki nepravilni, se 
vloga v tem delu oceni z nič točkami.

(4) V skladu z 12. členom Uredbe se vsaka popol-
na, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga oceni na 
podlagi naslednjih meril:

Merila (točke se seštevajo) Število točk
1. Raven uporabe ribiškega 

pristanišča
30

2. Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, 
varnostnih in delovnih pogojev za 
ribiče, ribogojce oziroma školjkarje 
v ribiškem pristanišču oziroma 
mestu iztovora

3

3. Prispevek k varstvu okolja, varstvu 
narave ter varstvu morja pred 
onesnaženjem 

3

4. Uporaba inovativnih rešitev in 
tehnologij

3

SKUPAJ 39

Vloga mora pri ocenjevanju preseči minimalni prag 
15 točk.

Podrobna merila

Merilo
Maksimalno 

št. točk 
in obrazložitev

Podroben opis in vir podatkov 

Raven uporabe 
ribiškega 
pristanišča

30

(za vsako plovilo
1 točka, skupaj
največ 30 točk)

Upoštevajo se ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, ki so kot taka 
registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, in za katera ima občina 
evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v 
mesecu oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil.
Vir: Seznam ribiških plovil ter plovil v marikulturi, ki so kot ribiška plovila 
ali plovila za marikulturo registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, 
so hkrati registrirana pri Upravi RS za pomorstvo za pristanišče, na 
katerega se vloga nanaša, in za katera ima občina evidenco, da so ta 
plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu oddaje vloge, z 
navedbo registrskih številk plovil. Seznam vlagatelj priloži vlogi.
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Merilo
Maksimalno 

št. točk 
in obrazložitev

Podroben opis in vir podatkov 

Naložbe v 
izboljšanje 
zdravstvenih, 
varnostnih in 
delovnih pogojev
za ribiče, ribogojce 
oziroma školjkarje 
v ribiškem
pristanišču oziroma 
mestu iztovora 

3

(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih 
pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem pristanišču 
oziroma mestu iztovora.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Prispevek k 
varstvu okolja, 
varstvu narave ter 
varstvu morja pred 
onesnaženjem

3

(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje z odpadki 
v ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki; ter v okolju prijazne 
materiale, tehnologije in rešitve.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj (dokazila, 
certifikati);
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.

Uporaba inovativnih 
rešitev in tehnologij

3

(vsaka tovrstna
naložba 1 točko,

skupaj največ 
3 točke)

Upoštevajo se naložbe v inovativne rešitve, tehnologije in materiale v 
ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora skladno z definicijo inovacije 
iz 2. člena Uredbe.
Vir:
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj;
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge in dokazila o uporabi inovativnih rešitev in 
tehnologij.

3. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 
1.000.000 eurov podpore.

4. Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa Ribiška 
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in za-
vetja, se zagotovijo iz sredstev EU v višini 75 odstotkov 
ter slovenske udeležbe v višini 25 odstotkov, pri čemer 
proračun Republike Slovenija prispeva 15 odstotkov in 
posamezni upravičenec 10 odstotkov sredstev.

IX. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge pri-

javi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge ARSKTRP 

vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e- 
kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko 
vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi 
v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede ele-
ktronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski 
sistem ARSKTRP;

4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elek-
tronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za 
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom 
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vlo-
ge na javni razpis, ki jih določajo javni razpis, prijavni 
obrazec in razpisna dokumentacija;

5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija 

VII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu z 11. členom Uredbe so obvezne priloge, 

ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis in brez katerih 
se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže 
brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:

1. investicijski načrt iz 4. točke posebnih pogojev 
V. poglavja tega razpisa;

2. sklep občinskega sveta o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) oziroma 
investicijskega programa;

3. sklep občinskega sveta o potrditvi splošnega 
akta, s katerim je določeno ribiško pristanišče;

4. investicijska in tehnična dokumentacija iz 2. toč-
ke posebnih pogojev V. poglavja tega razpisa;

5. vodno dovoljenje za zadevno ribiško pristanišče 
oziroma mesto iztovora;

6. projekt za izvedbo del (PZI) v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, kadar se naložba nanaša na 
ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno 
dovoljenje;

7. podpisana izjava vlagatelja, katere vzorec je v 
prijavnem obrazcu (6. poglavje prijavnega obrazca).

VIII. Finančne določbe
1. V skladu s 16. členom Uredbe je stopnja javne 

podpore 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov 
za operacijo.

2. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov 
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore znaša 
900.000 eurov na posamezno vlogo.
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Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v 
vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;

6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti raz-
vidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni 
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vlo-
žišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, 
na katerega se vlagatelj prijavlja;

7. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se 
morajo glasiti na vlagatelja;

8. ne glede na drugo, tretjo in četrto točko v tem 
poglavju se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na na-
slov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo 
osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;

9. podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v 
elektronskem sistemu so objavljena na spletnih straneh 
MKGP in ARSKTRP.

X. Obravnava in izbor vlog
Obravnava in izbor vlog potekata v skladu s 

104. členom Uredbe:
1. prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje 

vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter 
zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti. Vloge se odo-
bravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih 
sredstev. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mese-
cu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele 
do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. 
Vloga se začne obravnavati s preveritvijo njene popolnosti 
v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 
1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa;

2. če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP 
vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolni-
tve se vloga na javni razpis znova pregleda;

3. vlagatelj popolne vloge, ki je vsebinsko nerazu-
mljiva, se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasni-
tev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po preje-
mu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda;

4. vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko 
ustrezna, se oceni na podlagi meril, določenih v tem jav-
nem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na 
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev 
in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki pre-
sežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk, do porabe sredstev za javni razpis. Vloge, ki 
ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo 
pogojev, se zavrnejo;

5. če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse po-
goje, določene v tem javnem razpisu, in dosega enako 
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas od-
daje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma 
vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči 
tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obve-
stijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, 
ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi 
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP;

6. žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. 
Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene list-
ke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komi-
sije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami 
vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se 
takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče 
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžreba-
ne vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji;

7. o žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči;

8. vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva 
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se zavrne;

9. sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o 
odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda 
predstojnik ARSKTRP.

XI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in ob-
veznosti upravičenca med izvajanjem operacije

(1) V skladu s 110. členom Uredbe se sredstva 
izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo 
sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi 
v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upraviče-
nec v skladu z IX. poglavjem tega javnega razpisa in ga 
pošlje ARSKTRP.

(3) Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo 
sredstev mora biti operacija zaključena in vsi računi 
plačani. Operacija mora biti končana v roku, določenem 
v odločbi o pravici do sredstev. V primeru dveh ali več 
zahtevkov za povračilo sredstev mora biti zaključen del 
operacije, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma 
tehnološko celoto. Naložba mora biti ob predložitvi za-
dnjega zahtevka zaključena celota, kot jo je prikazal 
upravičenec v vlogi, na podlagi katere mu je bila izdana 
odločba o odobritvi sredstev.

(4) Če gre za operacijo, katere predmet so naložbe 
v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pristanišča, 
urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, 
voda in okolja.

(5) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upra-
vičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na 
upravičenca.

(6) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev 
priloži naslednja dokazila:

1. končne ponudbe, na podlagi katerih je sklenil 
pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti 
skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševa-
nje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev 
izbora;

2. izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni 
elektronski in e-računi;

3. izvirna dokazila o plačilu;
4. poročilo o uresničevanju obveznosti, ki vsebuje 

tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih 
ciljih operacije ter izpolnjevanju obveznosti iz 15. člena 
Uredbe;

5. fotografije stanja na terenu, in sicer stanje pred 
naložbo, kot tudi med samimi fazami in po zaključku 
naložbe;

6. gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet 
je graditev objektov. Upravičenec predloži začasne ozi-
roma končno gradbeno situacijo z izvirnimi dokazili o 
njihovem plačilu. Gradbena situacija mora vsebovati 
natančno specifikacijo gradbenih del po cenah na enoto 
in porabljenih količinah. Gradbeno situacijo morajo pod-
pisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in 
upravičenec/naročnik;

7. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in 
tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje 
v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre 
za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi 
ne more več preveriti (oprema, do katere po končani 
investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več 
dostopa);

8. račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so 
razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in 
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nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe 
v strojno opremo;

9. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravi-
čene stroške;

10. izjavo o vključitvi strojne opreme v proizvodni 
proces, kadar gre za nakup takšne opreme;

11. knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, 
ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju sa-
mem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operaci-
jah, katerih predmet so gradnje;

12. pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne 
opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti 
s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec 
dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter ga 
predloži na zahtevo ARSKTRP;

13. ob prvem zahtevku za povračilo sredstev je 
treba predložiti overjeno kopijo dokumentacije postopka 
izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpi-
som, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop 
slednje v originalu.

(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe 
v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
povračilo sredstev na zahtevo ARSKTRP predloži tudi 
pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih 
del (PID).

(8) Če gre za operacije, katerih predmet so nalož-
be v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega 
objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno 
dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno.

(9) Upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstruk-
cij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti 
pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objek-
tov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le, kadar upra-
vičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so 
pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del 
graditve oziroma rekonstrukcije, sta vodenje in hramba 
knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih 
izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži 
na zahtevo ARSKTRP.

(10) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računo-
vodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slo-
venskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega 
računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih 
dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim 
kontnim okvirjem.

(11) Upravičenec za operacije, katerih predmet so 
naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb, vzpo-
stavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knji-
govodsko evidenco, iz katere so za predmet operacije 
razvidni:

– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije.
(12) Upravičenec vsako finančno, vsebinsko in ča-

sovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter 
pridobi zanjo soglasje ARSKTRP.

(13) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka 
za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz 
XIV. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo 
na transakcijski račun upravičenca.

(14) Upravičenec v skladu z Uredbo 763/2014/EU 
ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o ope-
racijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, 
objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni 
zahteve glede označevanja operacij.

(15) Za zaključek operacije štejejo:
– za gradnjo pravnomočno gradbeno dovoljenje in 

pravnomočno uporabno dovoljenje;

– za opremo vključitev opreme v opravljanje de-
javnosti in

– za ribiško pristanišče se poleg tega predloži obra-
tovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.

(16) Operacija mora biti izvedena v skladu z grad-
benim dovoljenjem oziroma, če to ni potrebno, ustrezni-
mi upravnimi akti s področja varstva okolja, ohranjanja 
narave in voda.

(17) Naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, mo-
rajo biti v skladu z zahtevami Uredbe 853/2004/ES ter 
Uredbe 852/2004/ES.

(18) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev 
sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe 
zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna do-
voljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s 
področno zakonodajo.

XII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za po-
vračilo sredstev

(1) V skladu s 111. členom Uredbe upravičenec 
vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časov-
no dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. 
Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na 
datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.

(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži 
največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.

(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek 
za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, lahko ARSKTRP podaljša rok za vložitev 
zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do 
datuma zaključka operacije.

XIII. Obveznosti upravičenca od datuma končnega 
izplačila

(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obvezno-
sti upravičenca od datuma končnega izplačila sredstev 
naslednje:

1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se 
mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega 
javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, 
še najmanj naslednjih deset let od datuma končnega 
izplačila;

2. za operacije, katerih predmet so naložbe iz tega 
javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje 
iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še deset let od da-
tuma končnega izplačila upravičencu; prispevek Evrop-
skega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) se vrne, 
če v navedenem obdobju nastopi:

(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavno-
sti iz programskega območja;

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja operacije, zaradi česar bi se razvre-
dnotili njeni prvotni cilji;

3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu, hraniti 
še deset let od datuma končnega izplačila. Dokumenti 
se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno 
sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi raz-
ličicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v 
elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. čle-
na Uredbe 1303/2013/EU. Kadar so dokumenti samo 
v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se 
uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, 
ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo na-
cionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno skli-
cevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena 
Uredbe 1303/2013/EU;
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4. upravičenec mora omogočiti dostop do doku-
mentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju 
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izva-
jalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter 
drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;

5. upravičenec mora obveznost obveščanja javno-
sti izpolnjevati deset let od datuma končnega izplačila 
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in ob-
veščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo 
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani 
ribiškega sklada.

(2) Upravičenec mora od datuma končnega izpla-
čila poleg obveznosti iz 113. člena Uredbe izpolnjevati 
naslednje obveznosti:

1. v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 
mora deset let od datuma končnega izplačila ohraniti 
vsaj 60 odstotkov števila privezov ribiških plovil oziroma 
plovil za marikulturo glede na podatek o številu privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo, ki ga je podal 
v vlogi za odobritev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis in

2. obveznost vodenja ločenega knjigovodstva v 
skladu z desetim odstavkom XI. poglavja tega javnega 
razpisa izpolnjuje od začetka izvajanja operacije in še 
devet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sred-
stev ter knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca 
pošlje ARSKTRP.

(3) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih 
iz 1. točke prejšnjega odstavka poročati deset let od 
datuma končnega izplačila sredstev, in sicer vsako ko-
ledarsko leto do 31. marca za ribiška plovila oziroma 
plovila za marikulturo, privezana v zadevnem ribiškem 
pristanišču.

XIV. Izvedba preverjanj in neizpolnjevanje ali kršitev 
obveznosti

(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke 
drugega odstavka prejšnjega poglavja, mora v skladu s 
prvim odstavkom 15. člena Uredbe v proračun Republi-
ke Slovenije vrniti prejeta sredstva, in sicer:

– 25 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 60 odstotkov na do 50 odstotkov;

– 50 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež šte-
vila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo 
pade pod 50 odstotkov na do 40 odstotkov in

– vsa izplačana sredstva, če delež števila privezov 
ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 
40 odstotkov.

(2) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Ured-
be pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za 
povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU 
in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z 
namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sred-
stva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali 
lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih sred-
stev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

(3) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Ured-
be se vloga zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi 
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, 
ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike 
Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, ozi-
roma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim 
razpisom.

(4) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Ured-
be upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v 
odločbi, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za 
koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem 
koledarskem letu, če zamudi rok za vložitev zahtevka 

za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici 
do sredstev.

(5) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skla-
du s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še 
najmanj deset let od datuma končnega izplačila.

(6) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vr-
niti vsa izplačana sredstva ter se izključi iz prejemanja 
podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugo-
tovitve kršitve in v naslednjem koledarskem letu, če v 
desetih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva 
določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa.

(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Ured-
be se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča 
o izpolnjenih obveznostih za operacije iz 2. točke dru-
gega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, 
in sicer:

– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme 
opozorilo,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno vi-
šino izplačanih sredstev.

(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe 
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu 
s 3. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja, v pro-
račun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in 
sicer v naslednjih deležih:

– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstot-
kov izplačanih sredstev,

– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstot-
kov izplačanih sredstev,

– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med 
skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.

(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Ured-
be mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne 
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa 
do dokumentacije o operaciji iz 4. točke prvega odstav-
ka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije 
vrniti vsa izplačana sredstva.

(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena 
Uredbe upravičenec, če ne označi operacije ali označe-
nosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti iz 5. točke 
prvega odstavka prejšnjega poglavja:

– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora 

upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti po 
deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.

(11) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe 
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upra-
vičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna 
ARSKTRP.

(12) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Ured-
be preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za 
vse operacije iz tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. 
Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti 
iz prvega odstavka 14. člena Uredbe, to je izpolnjeva-
nje obveznosti ohranitve števila privezov ribiških plovil 
oziroma plovil za marikulturo ter obveznosti vodenja 
ločenega knjigovodstva.

(13) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Ured-
be MKGP kot Organ upravljanja preverja pravilnost iz-
vajanja operacij iz tega javnega razpisa.

(14) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Ured-
be se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega 
razpisa sankcionira v skladu zakonom, ki ureja kmetij-
stvo, in določbami tega javnega razpisa.



Stran 1516 / Št. 44 / 29. 6. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

(15) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe 
ARSKTRP za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo 
sredstev, upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

(16) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Ured-
be lahko upravičenec v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in 
pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določe-
nega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do 
sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za 
spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici 
do sredstev.

(17) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena 
Uredbe v primeru, da ARSKTRP ugotovi, da so tudi 
s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, 
določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, 
za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do 
sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP 
ugotovi, da ni dosežen namen, strankin zahtevek za 
spremembo obveznosti zavrne z odločbo.

(18) V skladu s 117. členom Uredbe se za ohra-
njanje števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za 
marikulturo iz drugega odstavka prejšnjega poglavja 
tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in iz-
jemnih okoliščin.

(19) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravi-
čenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno 
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.

(20) O višji sili ali izjemnih okoliščinah ARSKTRP 
odloči na podlagi prejetih dokazil ter o tem izda od-
ločbo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5100-8/2018-3 Ob-2460/18
Na podlagi 137. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 
79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 
15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 
– ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o ratifikaciji 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnolo-
škem sodelovanju (Uradni list RS, št. 29/99, MP), Usme-
ritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Re-
publike Slovenije, št. 5100-8/2018-1 z dne 21. 5. 2018 
in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise 
(uradno prečiščeno besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in 6319-2/2013-44 z 
dne 14. 5. 2018 (v nadaljevanju: metodologija) objavlja 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

javni razpis
 za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo  
in Združenimi državami Amerike v obdobju  

od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medse-

bojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v obdobju od 1. 10. 
2018 do 30. 9. 2020 na vseh raziskovalnih področjih. 
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpi-
sa sodelujeta Republika Slovenija in Združene države 
Amerike.

Na ameriški strani ni javnega razpisa, zato se ame-
riške raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na 
lastne stroške, sodelujoče ameriške raziskovalce na 
projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj.

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

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija,

2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

3. imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskova-
nja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sode-
lovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij), ki bo zagotavljal osnovni vir financi-
ranja za realizacijo prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z 
Združenimi državami Amerike, povečati mobilnost slo-
venskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih 
ameriških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število 
prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih pro-
gramov Evropske unije na področju raziskav in inovacij 
in na ostale mednarodne razpise.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Vodja bilateralnega projekta lahko odda samo eno 

prijavo. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-
jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravil-
nika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa 
metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znan-
stvenih objav (A1), dokumentiranega sodelovanja z dru-
gimi financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalnega 
števila čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jih mora 
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če je vodja projekta najmanj tri mesece odsoten 
zaradi izrabe dopusta iz naslova zavarovanja za star-
ševsko varstvo, bolezni ali poškodbe oziroma drugih 
primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstve-
nem zavarovanju, oziroma zaposlitve izven raziskovalne 
dejavnosti, se za preverjanje pogojev in ocenjevanje 
upošteva ustrezno daljše časovno obdobje na dan oce-
njevanja.

Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega raz-
pisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Bilateralni projekt mora med drugimi 
sodelujočimi raziskovalci v Republiki Sloveniji vključe-
vati tudi doktorske študente ali podokotrande (peti od-
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stavek 4. člena Pravilnika o postopkih). Vsi sodelujoči 
raziskovalci v slovenski projektni skupini morajo imeti 
šifro raziskovalca, tj. so vpisani v Evidenco RO.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo s 
sklepom imenuje direktor.

Strokovna komisija ocenjuje prijave, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene z javnim razpisom, upoštevaje merila 
po naslednjem vrstnem redu:

a. ugotavljanje prednostnega merila prijav glede 
obveznega deleža bilateralnih projektov (20 %), katerih 
nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 
prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se 
leto zagovora doktorata) (v nadaljevanju: raziskovalci 
na začetku kariere),

b. prednost pri izboru prijav bodo imele prijave, 
katerih vodje niso imeli odobrenih projektov iz zadnjih 
dveh razpisov (Javni razpis za sofinanciranje znanstve-
noraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 
in Združenimi državami Amerike za obdobje 2017–2018 
in 2018–2019; v nadaljevanju: javna razpisa za obdobje 
2017–2018 in 2018–2019).

Strokovna komisija pripravi predlog prednostnega 
seznama prijav v skladu z metodologijo in določili tega 
razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem vrstnem 
redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih 
nosilci so raziskovalci na začetku kariere, po padajočem 
vrstnem redu s pripadajočimi kvantitativnimi ocenami 
za znanstveno uspešnost vodje projekta, ki se določi 
na podlagi ocene A1 iz 35. člena Pravilnika o postopkih 
(v nadaljevanju: ocena A1),

– v 20 % kvoto iz prve alineje se ne uvrstijo prijave, 
pri katerih nosilci so raziskovalci na začetku kariere in 
imajo odobrene projekte na javnih razpisih za obdobje 
2017–2018 in 2018–2019. Te prijave se po padajočem 
vrstnem redu ocene A1 razvrsti v drugo kvoto, kjer so 
razvrščene vse druge prijave, ki niso uvrščene na vrh 
seznama 20 % prijav iz prve alineje, pri čemer imajo 
prednost pri izboru projektov prijave, katerih vodje niso 
imeli odobrenih projektov iz javnih razpisov za obdobji 
2017–2018 in 2018–2019.

Predlog prednostnega seznama prijav obravnava 
Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). O iz-
boru prijav za sofinanciranje odloči direktor s sklepom o 
izboru prijav na predlog sklepa ZSA o izboru prijav, na 
podlagi katerega se prijaviteljem izdajo obvestila.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in sofi-
nanciranje bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa za obdobje od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 
znaša okvirno 300.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2018–2020 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na 
zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po 
predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo slovenskim raziskovalcem v okviru 
predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Združenih 
državah Amerike sofinancirala:

– stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR 
dnevno,

– mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa,

– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja 
raziskovalne organizacije v Združenih državah Amerike 
(tudi javni prevoz od letališča do kraja namestitve oziro-
ma raziskovalne organizacije) in

– dnevnice do višine, določene v veljavni uredbi, ki 
ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino.

Agencija bo ameriškim raziskovalnim organizacijam 
v okviru predmetnega javnega razpisa ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji sofinancirala:

– stroške prenočnine do 14 dni, največ do 100 EUR 
dnevno in

– dnevnice do višine določene v veljavni uredbi, ki 
ureja višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje 
stroškov zdravstvenega zavarovanja svojih raziskoval-
cev.

8. Čas izvajanja sofinanciranja predmeta javnega 
razpisa: predvideni čas izvajanja predmeta javnega raz-
pisa je od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. 
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega pod-
pisa in tiskana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v 
slovenskem jeziku, naslov in povzetek bilateralnega pro-
jekta pa še v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga 
ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2018 na spletnem portalu 
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, 
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (za-
stopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja 
bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na 
spletni portal do vključno 5. septembra 2018 do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poo-
blaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega 
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijav-
ne vloge ARRS-MS-BI-US-JR-Prijava/2018) in v tiskani 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in 
vodje bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.

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

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici 
z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v 
obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020" ter z nazivom in 
naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije  
eObrazci do vključno 5. septembra 2018 do 14. ure in v 
tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako 
do vključno 5. septembra 2018 do 14. ure. Kot pravoča-
sna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto 
v Sloveniji do vključno 5. septembra 2018 do 14. ure 
(upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav Ko-
misija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s 
spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (ra-

https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx
https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx
https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx
https://www.arrs.gov.si/eObrazciLogin/Login.aspx
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zen, če z ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre). Nepopolne prijave bodo obravnavane v 
skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 7. septembra 2018 ob 10. uri v prostorih agen-
cije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo 
prijavitelji obveščeni v osmih dneh od odločitve pristoj-
nega organa.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na sple-
tni strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v 
zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani 
Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na e-pošto: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 014-11/2014-116 Ob-2455/18

 Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javne-
ga sklada malega gospodarstva Goriške (Časo-
pis OKO, Uradne objave, št. 14/03 in Uradni list RS, 
št. 21/16) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega 
sklada malega gospodarstva Goriške za kmetijstvo 
v programskem obdobju 2016–2020 (Uradni list RS, 
št. 98/15, 4/16), mnenja o skladnosti sheme državne 
pomoči, št. K-BE126-5628849-2015, ident. št. potrdila 
EK: SA.44143(2016/XA), mnenja o skladnosti sheme 
pomoči de minimis, št. priglasitve: M001-5628849-2015, 
objavlja Javni sklad malega gospodarstva Goriške

javni razpis 
neposrednih posojil v letu 2018 za pospeševanje 
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica, 
Občini Brda, Občini Kanal ob Soči, Občini Miren 
- Kostanjevica, Občini Renče - Vogrsko in Občini 

Šempeter - Vrtojba
I. Predmet razpisa: dodelitev dolgoročnih posojil za 

naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost, predelavo in 
trženje kmetijskih proizvodov in nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

II. Namen razpisa: povečanje konkurenčnosti in 
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospo-
darstev ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta 
na kmetiji.

III. Višina razpisanih sredstev: 300.000 EUR.
IV. Splošni pogoji: na razpis se lahko prijavijo mikro 

kmetijska gospodarstva – fizične osebe, ki opravlja-
jo osnovno kmetijsko dejavnost in/ali drugo dopolnilno 
dejavnost na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih 
proizvodov in druge nekmetijske dejavnosti na kmetiji). 
Prijavitelj mora imeti sedež kmetije na območju Mestne 
občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob 
Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - 
Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju 
občine ustanoviteljice), naložba pa mora biti realizirana 
na območju občin ustanoviteljic sklada.

V. Upravičenci
1. Osnovna kmetijska dejavnost
Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-

teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti 

sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Ko-

stanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempe-
ter - Vrtojba,

– investicija mora biti izvedena na območju občin 
ustanoviteljic,

– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpi-
san v register kmetijskih gospodarstev,

– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o 
namenski porabi posojila,

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha 
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK),

– naložba prijavitelja mora prispevati k izboljšanju 
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva in izpol-
njevati vsaj enega izmed naslednjih ciljev: zmanjšanje 
proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proi-
zvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje 
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali 
standardov za dobro počutje živali.

2. Predelava in trženje kmetijskih proizvodov, nek-
metijske dejavnosti na kmetiji (turizem, obrt …) – dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji

Na podlagi tega razpisa se posojila dodelijo prijavi-
teljem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– prijavitelj – kmetijsko gospodarstvo mora imeti 
sedež kmetije na območju Mestne občine Nova Gorica, 
Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Ko-
stanjevica, Občine Renče-Vogrsko ali Občine Šempeter 
- Vrtojba,

– investicija mora biti izvedena na območju občin 
ustanoviteljic,

– prijavitelj (kmetijsko gospodarstvo) mora biti vpi-
san v register kmetijskih gospodarstev,

– prijavitelj na razpis je nosilec kmetijskega gospo-
darstva, na katerega se morajo glasiti tudi dokazila o 
namenski porabi posojila,

– kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha 
primerljivih kmetijskih površin v uporabi (GERK).

Do pridobitve sredstev niso upravičena kmetijska 
gospodarstva:

1. za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje drža-
ve ali države članice, če je pomoč neposredno poveza-
na z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, poveza-
nimi z izvozno dejavnostjo,

2. za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga, pred uporabo uvoženega blaga,

3. za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz 
seznama v prilogi I k pogodbi o delovanju EU, v kolikor 
je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg, ali če je pomoč pogo-
jena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
proizvajalce,

4. ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči,

5. ki ne plačujejo redno plač/socialnih prispevkov,
6. ki so v težavah,
7. ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi 

sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom,

8. so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so 
kapitalsko neustrezna,

9. za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež ali sorodstveno razmerje), za vlaga-
nja v drugo pravno oziroma fizično osebo pod netržnimi 
pogoji,

10. ki imajo neporavnane obveznosti do FURS-a,
11. ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih 

obveznosti do sklada,

http://www.arrs.si/
mailto:Fani.Rozic-Novak@arrs.si
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12. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in 
niso izpolnjevali finančnih obveznosti,

13. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva 
za isto investicijo.

Za potrebe tega razpisa se za 1 ha primerljive kme-
tijske površine šteje: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov 
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali 0,25 ha 
plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, 
pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelavi gob ali 8 ha 
gozdov.

Prosilec se lahko prijavi na razpis z največ eno 
vlogo za financiranje investicije na področju osnovne 
kmetijske dejavnosti in z največ eno vlogo za financi-
ranje investicije na področju dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji – predelava in trženje, nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji!

VI. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo po-
sojila

Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški naložb 
v kmetijska gospodarstva, ki se nanašajo na proizvodnjo 
in/ali predelavo kmetijskih proizvodov in/ali trženje in/ali 
opravljanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije ne-

premičnin za opravljanje osnovne kmetijske dejavnosti 
(gospodarska poslopja in drugi pomožni objekti na kme-
tiji, ureditev izpustov …),

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije ne-
premičnin za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(objekti za turizem, vinska klet, degustacijski prostor …),

(Posojila se za investicije v nočitvene kapacitete 
turističnih kmetij dodelijo ob pogoju, da turistična kmetija 
zagotavlja skupaj z investicijo najmanj tri ločene oziroma 
samostojne prenočitvene enote.)

– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sred-
stva) za osnovno kmetijsko proizvodnjo (kmetijski stroji, 
oprema gospodarskih poslopij in hlevov, rastlinjaki, pro-
titočne mreže in druga oprema za zaščito pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami …),

– stroški nakupa poslovne opreme (osnovna sred-
stva) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (vin-
ske posode, oprema za turistične objekte …),

– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov 
(nakup sadik, stroški urejanja zemljišča).

Stroški nakupa prevoznih in obratnih sredstev niso 
upravičen strošek!

VII. Intenzivnost pomoči:
a) Posojila sklada na področju osnovne kmetijske 

dejavnosti predstavljajo državno pomoč, ki se dode-
ljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 702/2014 z 
dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 
z dne 1. 7. 2014).

Intenzivnost pomoči: Posojila sklada se dodelijo za 
upravičene stroške naložbe, za katero prosilec ni prejel 
državne pomoči iz mednarodnih ali državnih virov in ni 
v postopku pridobivanja pomoči iz državnih ali medna-
rodnih virov. Za posamezno naložbo lahko upravičenec 
združuje sredstva pomoči samo iz občinskih virov in 
virov sklada, pri čemer višina pomoči za isto naložbo ne 
sme presegati 50 % upravičenih stroškov.

b) Posojila sklada na področju dopolnilnih dejav-
nosti na kmetiji – predelava in trženje kmetijskih proi-
zvodov, nekmetijske dejavnosti na kmetiji predstavljajo 
pomoč de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo 
komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352 z dne 
24. 12. 2013).

Intenzivnost pomoči: skupna višina pomoči, dode-
ljena enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR 
v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema ta-
kšne pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov (obči-
na, država ali mednarodni viri) je dodeljena.

Za posamezno naložbo, ki je predmet prijave na 
ta razpis, lahko upravičenec združuje sredstva pomoči 
samo iz občinskih virov in virov sklada.

VIII. Obdobje porabe sredstev in rok za predložitev 
dokazil

Za področje osnovne kmetijske dejavnosti se kot 
upravičeni stroški upoštevajo le tisti stroški naložbe (ra-
čuni, pogodbe in plačila), ki nastanejo po dnevu izdaje 
odločbe javnega sklada, s katero se posojilo odobri. Po-
vračilo davka je upravičen strošek, v kolikor upravičenec 
ni zavezanec za DDV. V primeru, da je upravičenec za-
vezanec za DDV, povračilo davka ni upravičen strošek. 
Rok za predložitev dokazil o namenski porabi se določi v 
posojilni pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 me-
secev od dneva sklenitve posojilne pogodbe.

Za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji – pre-
delava in trženje, nekmetijske dejavnosti, se kot upravi-
čeni stroški upoštevajo stroški, nastali od 1. 1. 2018 do 
dneva, določenega v posojilni pogodbi. Povračilo davka 
je upravičen strošek, v kolikor upravičenec ni zavezanec 
za DDV. V primeru, da je upravičenec zavezanec za 
DDV, povračilo davka ni upravičen strošek. Rok za pre-
dložitev dokazil o namenski porabi se določi v posojilni 
pogodbi, vendar znaša praviloma največ 6 mesecev od 
dneva sklenitve posojilne pogodbe.

IX. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi 
pogoji:

1. višina odobrenega posojila: najmanj 2.000 EUR 
in največ 40.000 EUR,

2. doba vračanja posojila: 5 let + 1 leto moratorija 
na odplačilo glavnice,

3. letna obrestna mera je 0 %,
4. prijavitelji morajo imeti med viri financiranja naj-

manj 20 % lastnih sredstev,
4. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja 

ali predčasnega odplačila posojila,
5. prijavitelj mora biti posojilno sposoben,
6. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že 

odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov,
7. pred koriščenjem posojila bo prijavitelj posojilo 

ustrezno zavaroval.
Zavarovanje je praviloma možno pri zavarovalnici, 

z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine. Vrednost 
zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vre-
dnosti odobrenega posojila. Stroški zavarovanja breme-
nijo prijavitelja po tržni ceni.

X. Merila za ocenjevanje
Javni sklad bo pri ocenjevanju upošteval merila, ki 

so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vse formalno popolne vloge bo ocenila komisija za 

dodelitev sredstev. V primeru, da sredstva ne zadoščajo 
za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se dode-
lijo sredstva tistim vlogam, ki na razpisnem roku prijave 
dosežejo več točk po kvantitativnih merilih.

XI. Vlogi se priloži dokumentacija, ki jo prosilec ure-
di po zaporedju od št. 1. do št. 4.:

1. prijavni obrazec za investicije do 50.000 EUR ali
2. prijavni obrazec za investicije nad 50.000 EUR, 

ki mu morate priložiti poslovni načrt,
3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju:

1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih 
gospodarstev (Upravna enota),



Stran 1520 / Št. 44 / 29. 6. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2. dokazilo o registraciji dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji (predelava in trženje kmetijskih proizvodov, 
nekmetijske dejavnosti) oziroma dokazilo o vpisu v drug 
ustrezni register, glede na veljavne predpise (oddajo 
samo prosilci, ki prijavljajo investicijo, katera se nave-
zuje na dejavnost iz te točke),

3. strokovno mnenje Kmetijske svetovalne služ-
be o ekonomski upravičenosti investicije,

4. potrdilo FURS-a o plačanih davkih, ki ni sta-
rejše od 30 dni,

5. izpis prometa na TRR iz dejavnosti po mese-
cih, za zadnjih 12 mesecev,

6. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem porav-
navanju obveznosti s strani banke oziroma druge finanč-
ne institucije oziroma izjava prijavitelja, da ni zadolžen.

4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri gradnji, rekonstrukciji ali adaptaciji poslovnih 

prostorov gradbeno dovoljenje, če je s predpisi s podro-
čja gradnje objektov to potrebno. Če to ni potrebno, se 
predloži lokacijska informacija ter načrti/skica s popisom 
del ter (pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z 
izvajalcem gradbenih del,

– pri nakupu opreme – (pred)račun ali (pred)po-
godba,

– stroški za vzpostavitev in obnovo trajnih nasadov 
– (pred)račun ali (pred)pogodba.

Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno doku-
mentacijo in dodatna pojasnila ter opravi ogled investi-
cije na “terenu” oziroma v prostorih prijavitelja.

XII. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 15. 3. 2019. V primeru, 
da bodo sredstva porabljena pred 15. 3. 2019, bo Javni 
sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vlo-
ge, ki bodo prispele po 15. 3. 2019 ali po objavi zaprtja 
razpisa, se kot prepozne zavržejo. Če sredstva ne bodo 
porabljena v celoti, se lahko prerazporedijo na druge 
razpise sklada.

Roki za prijavo: 31. 8. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 2019 
in 15. 3. 2019.

Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve 
vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana v 
glavno pisarno najkasneje na zadnji dan prijave.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direk-
torica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od 
posameznega roka za prijavo.

Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, 
se zavržejo.

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku 5 delovnih dni 
od navedenega datuma za prijavo.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnem naslovu sklada.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na skladu in 
spletnem naslovu: www.jsmg-goriska.com, pod rubriko 
Razpisi.

Informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci 
na sedežu sklada ali po tel. 05/335-01-73, 05/335-03-61.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavno pisarno, 
št. 36/I. nadstropje, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj – 
Razpis neposrednih posojil 2018 – kmetijstvo«.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Št. 014-5/18 Ob-2444/18
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Gro-

suplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in 
varstva (Uradni list RS, št. 94/08)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa 

predšolske vzgoje in varstva na območju Občine 
Grosuplje

1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Tabor-
ska cesta 2, 1290 Grosuplje.

2. Predmet koncesije je: javna služba – izvajanje 
programa predšolske vzgoje in varstva v okviru progra-
ma, sprejetega za javne vrtce. Koncesija bo dodeljena 
do naslednjega obsega:

– dva oddelka otrok vključenih v predšolsko vzgojo.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine 

Grosuplje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar 

mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšol-

ske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz kate-

rega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Repub-

like Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programa,

– imeti na območju, določenem v razpisu, zagoto-
vljene prostore in opremo v skladu s predpisi,

– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delav-
ce v skladu s predpisi,

– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni 

dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal za ceno pro-

grama, ki jo bo potrdil občinski svet.
5. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z 

možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:

1. OCENA OBJEKTA, PROSTORA IN 
OPREME

30 točk

2. LOKACIJA VRTCA 30 točk
3. CENA STORITVE 20 točk
4. ROK PRIČETKA IZVAJANJA 
PROGRAMA

20 točk

Skupaj možnih: 100 točk.

7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma 
osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne od-
piraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje 
predšolske vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad 
za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Ta-
borska cesta 2, 1290 Grosuplje, do ponedeljka, 16. 7. 
2018, do 9. ure.

8. Strokovna komisija v roku 15 dni po odpiranju 
ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni gle-
de na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi 
ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. 
Občinska uprava v roku 30 dni izda odločbo o izbiri 
koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesij-
sko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od dokonč-
nosti odločbe.

9. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpol-
njuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene kon-
cesijsko pogodbo.

10. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni 
strani Občine Grosuplje oziroma v Uradu za finance, 
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gospodarstvo in družbene dejavnosti občine, kontaktna 
oseba Mojca Koželj (tel. 01/78-88-784 oziroma elektron-
ski naslov mojca.kozelj@grosuplje.si) od datuma objave 
javnega razpisa dalje.

11. Odpiranje vlog bo v torek, 17. 7. 2018, ob 
10. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 
1290 Grosuplje.

Občina Grosuplje

Št. 430-29/2018 Ob-2447/18
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 

1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o pro-
računu Občine Zagorje ob Savi za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 76/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 3/13, 81/16) in sklepa župana št. 430-29/2018 z 
dne 29. 5. 2018 objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev 

»Noč pred nočjo 2018 in Zagorska noč 2018«  
ob občinskem prazniku

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje orga-

nizacije in izvedbe naslednjih prireditev ob občinskem 
prazniku Občine Zagorje ob Savi:

– »Noč pred nočjo 2018«, ki bo dne 3. avgusta 
2018 in

– »Zagorska noč 2018«, ki bo dne 4. avgusta 2018.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del 

in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in 

programski del in izvedbo projekta kot celote za obe 
prireditvi.

Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od 
razpisanih prireditev ali le organizacijsko tehnični ali le 
programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo 
izločene.

Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenih prostorov, in sicer za pri-

reditev »Noč pred nočjo 2018« s postavitvijo enega 
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega 
društva Zagorje-mesto in za prireditev »Zagorska noč 
2018« s pripravo dveh odrov. En oder pred gasilskim 
domom Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje-me-
sto (ta je postavljen že za prireditev »Noč pred nočjo 
2018«) in drugi oder pred tržnico »Pod uro« v Zagorju ob 
Savi tako, da sta 3. avgusta 2018 prireditvena prostora 
pripravljena za pričetek prireditev,

– gostinsko ponudbo na prireditvenih prostorih,
– zagotovitev redarske službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred nočjo 2018« in »Za-

gorska noč 2018«,
– zavarovanje prireditev,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumen-

tacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in 
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti ob-
vezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so 
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet razpisa.

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-
mentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki 
bodo nudile:

– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih 
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,

– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje 
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne do-
kumentacije in mnenje strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu 
podobnih prireditev.

3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, 
ki je na razpolago za sofinanciranje prireditev »Noč pred 
nočjo 2018« in »Zagorska noč 2018«, znaša za obe pri-
reditvi največ 75.000,00 EUR z DDV in je zagotovljena 
v proračunu za leto 2018. Na osnovi pogojev in meril bo 
Občina Zagorje ob Savi sofinancirala projekt največ v 
višini razpisanih sredstev.

4. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo 

izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji 
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.

Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Za-
gorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo 
prireditev,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne 
energije brez priključnih omaric,

– oglaševanje prireditev po medijih in drugo rekla-
miranje.

5. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi, 

Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici. Na 
ovojnici mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Po-
nudba-Ne odpiraj – Javni razpis »Noč pred nočjo 2018« 
in »Zagorska noč 2018« ter ime in naslov ponudnika na 
hrbtni strani ovojnice ponudbe.

Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 6. 7. 
2018 do 12. ure v sprejemno pisarno občine ali pred 
navedenim datumom poslati na naslov občine.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele v 
navedenem roku in bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo dne 6. 7. 2018 ob 13. uri v sej-
ni sobi Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan.

6. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najka-
sneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri pri-
jave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije izda 
občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča župan.

7. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informa-
cije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne 
informacije so zainteresiranim na voljo vsak delovni dan 
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Nataša 
Jerman Rajh (03/565-57-25).

Občina Zagorje ob Savi
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Razpisi delovnih mest

razpisu in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem 
izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. Su KS 59/2018-2 Ob-2451/18

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

1 prosto mesto okrajnega sodnika  
na Okrajnem sodišču na Ptuju,  

ki je organizacijska enota Okrožnega sodišča  
na Ptuju

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 okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 
9. 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 /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Št. Su KS 58/2018-2 Ob-2450/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrajnega sodnika  
na Okrajnem sodišču v Kranju  

na prekrškovnem področju
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 okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 
9. 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 /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz 
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov 
za sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 
1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem 

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
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI
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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 pr-
vega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za 
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 
2015, 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.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. Su KS 60/2018-2 Ob-2452/18
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prve-

ga odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika  
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 

za socialni oddelek
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 /euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o 
sodniški službi z dokazili, in

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

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz 
prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov 
za sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 
1. 10. 2015, 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.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Št. IZP1-269/18 Ob-2454/18

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike Slo-
venije za transfuzijsko medicino Svet Zavoda Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja 
prosto delovno mesto

direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske 

ali pravne smeri, pridobljene po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izo-
brazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi or-
ganizacijskimi in upravljalskimi znanji,

– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda upošteva 

naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in 

mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in 

skladno s soglasjem Vlade RS k imenovanju.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti:
– vizijo razvoja in dela Zavoda za celo mandatno 

obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna 

delovna doba ali izpis obdobij zavarovanja od ZPIZa,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-

janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da 
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot 
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper 
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kazni-
vega dejanja iz prejšnje alineje.

Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati 
pošljejo najkasneje v 30 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medi-
cino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Ne 
odpiraj! Razpis – direktor« na ovojnici.

Upoštevane bodo samo popolne in pravilno ozna-
čene vloge.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v 
zakonitem roku.

Svet Zavoda Republike Slovenije 
za transfuzijsko medicino Ljubljana

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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Št. 140/18-vp/to Ob-2459/18
Skupščina CEROZ d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri 

Hrastniku, je na 1. izredni seji dne 13. 6. 2018 sprejela 
sklep; v skladu s 35. in 37. členom Družbene pogodbe 
o ustanovitvi javnega podjetja kot družbe z omejeno 
odgovornostjo Center za ravnanje z odpadki Zasavje, 
d.o.o. in 9. členom Statuta javnega podjetja CEROZ 
d.o.o. Hrastnik, skupščina CEROZ d.o.o. razpisuje de-
lovno mesto

direktorja (m/ž)
družbe CEROZ d.o.o.

Kandidat mora poleg pogojev, določenih v 255. čle-
nu ZGD-I, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– ima najmanj višjo izobrazbo tehnične, ekonom-
ske, organizacijske ali pravne usmeritve,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstve-
nih delih,

– ima organizacijske, strokovne in druge sposob-
nosti,

– obvlada svetovni jezik,
– je državljan Republike Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter vizijo 

razvoja družbe CEROZ d.o.o. za naslednje 4-letno man-
datno obdobje in dokazila o izpolnjevanju z razpisom 
določenih pogojev.

Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja.

Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto 
direktorja je 8 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v 
zaprti ovojnici z označbo ''Ne odpiraj – Za razpis'' na na-
slov CEROZ d.o.o., Brdce 41 b, 1431 Dol pri Hrastniku.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po 
zaključenem postopku.

Skupščina CEROZ d.o.o.
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Druge objave

ba oziroma firmo, poslovni naslov in sedež ter matično 
številko, če je ponudnik pravna oseba;

– kontaktni podatki: telefonska številka in/ali ele-
ktronski naslov;

– podatki za vračilo varščine: davčna številka, 
številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke;

– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodišč-
ne cene iz točke 2.2 tega poziva;

– priloge:
– fotokopija osebnega dokumenta in potrdilo o dr-

žavljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) 
oziroma dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnine 
v RS, če je ponudnik fizična oseba;

– izpis iz sodnega registra oziroma dokazilo, da 
ima pravico pridobiti nepremičnine v RS, če je ponudnik 
pravna oseba;

– potrdilo o plačani varščini;
– izjava:

– da ponudnik sprejema vse pogoje in zahteve iz 
tega poziva za javno zbiranje ponudb;

– da ponudnik pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da so podatki v ponudbeni dokumen-
taciji resnični in ustrezni;

– da ponudnik v postopku prodaje nepremič-
nine, ki je predmet tega poziva, ni sodeloval kot 
cenilec ali član komisije, imenovane po sklepu 
št. 024-21/2018 z dne 22. 6. 2018 in ni z njimi pove-
zana oseba v skladu s sedmim odstavkom 51. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti.

4.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo na izpolnje-
nem ponudbenem obrazcu z vsemi prilogami v zaprti 
ovojnici z oznako: »ne odpiraj – Ponudba za nakup ne-
premičnine – Krško«. Na hrbtni strani mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja ponudbe.

4.3. Rok za oddajo ponudbe: 13. 8. 2018 do 10. ure. 
Prepozne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz po-
stopka.

5. Pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega 
ponudnika

5.1. Posamezni del stavbe (ID 1316-632-8) se 
prodaja po načelu videno-kupljeno. Vsak sodelujoči 
na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano 
pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. 
Ogled je možen od 1. 8. do 10. 8. 2018 po predhodnem 
dogovoru.

5.2. Ponudba veže ponudnika do 15. 11. 2018. Če 
ponudnik od ponudbe odstopi, prodajalec obdrži plača-
no varščino.

5.3. Postopek s prispelimi ponudbami vodi komisija, 
ki jo je za izvedbo postopka prodaje poslovnih prostorov, 
ki se nahajajo na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem 
in jih upravlja AJPES, imenovala direktorica AJPES, 
št. sklepa o imenovanju komisije 024-21/2018 z dne 
22. 6. 2018 (v nadaljevanju: komisija).

5.4. Odpiranje ponudb bo potekalo 14. 8. 2018 ob 
12. uri v prostorih AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljub-
ljana. Odpiranje ponudb je javno.

5.5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponudbena cena.

5.6. Kot ponudniki pri ponudbi ne smejo sodelovati 
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe 
v skladu s sedmim odstavkom 51. člena Zakona o 

Št. 478-2/2018-7 Ob-2467/18
Na podlagi 12. in 51. člena Zakona o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(Uradni list RS, št. 11/18), 16. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18), Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem bese-
dilu: AJPES) objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 
Ljubljana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je posamezni del stavbe 

(ID 1316-632-8), k.o. 1316 Stara vas, ki v naravi pred-
stavlja poslovne prostore na naslovu Cesta 4. julija 42, 
Krško, in sicer del stavbe št. 8, ki se nahaja v drugem 
nadstropju stavbe št. 632 (k.o. 1316 Stara vas), s skup-
no neto tlorisno površino 73,1 m2.

Stavba je bila zgrajena leta 1960 in ima 6 etaž, 
vključno s kletjo ter je bila v letu 1994 v večji meri ob-
novljena (obnova strehe in fasade). V letu 2016 je bila 
ponovno zamenjana, obnovljeni pa so bili tudi notranji 
prostori in stopnišče.

Poslovni prostori se nahajajo v drugem nadstropju 
in jih sestavljajo manjši hodnik, iz katerega se dostopa 
desno do računalniške sobe, levo v toaletne prostore, 
naravnost pa v večjo, prehodno pisarno, iz te pa še v 
eno prehodno pisarno in nato v končno pisarno.

Objekt je priključen na vodovodno, električno, ka-
nalizacijsko omrežje, omrežje ktv in omrežje daljinskega 
ogrevanja.

2.2. Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR brez davka 
na promet nepremičnin.

2.3. Stroške v zvezi s prodajo posameznega dela 
stavbe (ID 1316-632-8), zlasti strošek overitve prodajne 
pogodbe pri notarju, strošek vpisa v zemljiško knjigo in 
davek na promet nepremičnin, plača kupec.

3. Varščina
3.1. Do izteka roka za oddajo ponudb mora po-

nudnik vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene 
posameznega dela nepremičnine (ID 1316-632-8) brez 
davka na promet nepremičnin (6.100,00 EUR), na 
TRR SI56 0110 0600 0000 314, sklic za plačilo SI00 
1316-6328, s pripisom varščina Krško.

3.2. Ponudba brez potrdila o plačilu varščine bo 
obravnavana kot nepopolna in bo izločena iz postopka.

3.3. Ponudniku, ki bo s svojo ponudbo uspel, se 
bo varščina vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom 
pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri najugodnejšega ponudnika Če ponudnik ne sklene 
prodajne pogodbe v 15 dneh po opravljeni izbiri najugo-
dnejšega ponudnika, ali ne plača kupnine v 15 dneh od 
sklenitve pogodbe, se šteje, da je od ponudbe odstopil 
in prodajalec obdrži plačano varščino.

4. Ponudba
4.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen ponudbeni obrazec (priloga 1):

– podatki o ponudniku: ime in priimek, naslov 
stalnega bivališča in EMŠO, če je ponudnik fizična ose-



Stran 1526 / Št. 44 / 29. 6. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skup nostih (podpisana izjava ponudnika, Priloga 1, 
točka 4).

5.7. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako 
visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k oddaji 
nove ponudbe. V primeru, da bo tudi v dodatnem roku 
prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija s po-
nudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino, opravila 
pogajanja.

5.8. O ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bodo 
ponudniki obveščeni v roku 5 delovnih dni od dneva 
odpiranja ponudb oziroma v 5 delovnih dneh po opra-
vljenih pogajanjih.

5.9. V primeru, da izbrani ponudnik v 15 dneh po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, prodajne 
pogodbe ne bo sklenil, se bo štelo, da je od ponudbe 
odstopil in prodajalec obdrži plačano varščino, ki ima v 
takšnem primeru naravo pogodbene kazni.

5.10. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe, na TRR SI560100 0600 0000 314, s 
pripisom kupnina Krško. Plačilo celotne kupnine v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

5.11. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k 
podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogod-
be odstopil.

5.12. Po plačilu celotne kupnine in po poravna-
nih vseh stroških se bo kupcu posamezni del stavbe 
(ID 1316-632-8) izročil v last s pravico vpisa lastninske 
pravice. Kupec je posamezni del stavbe (ID 1316-632-8) 
dolžan prevzeti v 8 dneh od plačila celotne kupnine, o 
čemer bo AJPES sestavil primopredajni zapisnik.

5.13. Pogoji iz tega povabila so sestavni del pro-
dajne pogodbe.

6. Dodatne informacije
6.1. Dodatne informacije o predmetu prodaje in v 

zvezi s tem razpisom dobijo interesenti na AJPES, pri 
Sabini Vrhovšek, tel. 01/4774-161, elektronska pošta: 
jn@ajpes.si.

7. Razno
7.1. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z 

najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je 
izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti posto-
pek do sklenitve pravnega posla.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve

mailto:jn@ajpes.si
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Priloga 1 

 
 

P O N U D B A 
 
 

za nakup dela nepremične (ID 1316-632-8), k.o. 1316 Stara vas, ki v naravi predstavlja 
poslovne prostore na naslovu Cesta 4. Julija 42, Krško, in sicer del stavbe št. 8, ki se nahaja 
v drugem nadstropju stavbe št. 632 (k.o. 1316 Stara vas), s skupno neto tlorisno površino 
73,1 m2 

 
1. PODATKI O PONUDNIKU: 

 
Ime in priimek oz. firma ponudnika: 
 
 

 

Naslov stalnega prebivališča oz. 
poslovni naslov in sedež: 
 

 

EMŠO ali matična številka: 
 
 

 

Kontaktni podatki  
(telefonska številka in/ali  
elektronski naslov): 

 

Davčna številka: 
 
 

 

Številka TRR z navedbo banke: 
 
 

 

 
 

2. PONUDBENA CENA: 
 
Ponudbena cena je: ____________________ EUR. 
 
(Izhodiščna cena je 61.000,00 EUR, v ceno ni vštet davek na promet nepremičnin.) 
 
Veljavnost ponudbe do: _____________________. 
 
(Ponudba veže ponudnika najmanj do 15.11.2018. Če ponudnik od ponudbe odstopi, 
prodajalec obdrži plačano varščino.) 
 
 

3. PRILOGE: 
 fotokopija osebnega dokumenta in potrdilo o državljanstvu (državljani RS in 

državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima pravico pridobiti 
nepremičnine v RS (tujci), če je ponudnik fizična oseba; 

 izpis iz sodnega registra oziroma dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnine 
v RS, če je ponudnik pravna oseba; 

 potrdilo o plačani varščini. 
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4. IZJAVE: 
 
           Ponudnik s podpisom te ponudbe: 

 sprejemam vse pogoje in zahteve iz poziva za javno zbiranje ponudb za prodajo 
posameznega dela stavbe (ID 1316-632-8, št. 478-2/2018-7 z dne 26. 6. 2018; 

 pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki v ponudbeni 
dokumentaciji resnični in ustrezni; 

 izjavljam, da v postopku prodaje nepremičnine, ki je predmet tega poziva za javno 
zbiranje ponudb, nisem sodeloval kot cenilec ali član komisije za prodajo 
nepremičnine, imenovane po sklepu št. 024-21/2018 z dne 22. 6. 2018, ter nisem s 
cenilcem oziroma člani komisije povezana oseba v skladu s sedmih odstavkom 51. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 

 
 

 
 

Kraj in datum: ________________________ 
 
 

Ponudnik: ____________________ 
 
 
Podpis: ______________________ 
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Evidence sindikatov

Št. 101-20/2018-4 Ob-2362/18
V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 

enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem 
vpisu pravil Sindikata Ljubljanske mlekarne, Tolstoje-
va 63, Ljubljana, ki so bila 6. 5. 1993 vpisana v eviden-
co, z odločbo občine Ljubljana Bežigrad št. 028-60/93-3, 
zaradi spremembe imena in spremenjenih pravil sindi-
kata, 14. 5. 2018 vpišejo v evidenco pod zap. št. 51/93.
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Objave sodišč

ciranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d., 
Strossmayerjeva 26, Maribor, za prodajo apartmaja 
št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja 
št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi 
gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji 
na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. 
Ribnica na Pohorju;

– kupoprodajna pogodba z dne 30. 12. 1991, skle-
njena med prodajalcem HISTAL, podjetje za financi-
ranje, upravljanje in promet z nepremičninami, d.d., 
Strossmayerjeva 26, Maribor in kupcem TRANSSHOP, 
podjetje za transport, proizvodnjo, trgovino in storitve, 
d.o.o., Partizanska 3-5/IV, Maribor, za prodajo apartmaja 
št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja 
št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi 
gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji na 
parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica 
na Pohorju;

– kupoprodajna pogodba z dne 18. 6. 1992, skle-
njena med prodajalcem TRANSSHOP, podjetje za tran-
sport, proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Partizan-
ska 3-5/IV, Maribor in kupcem PTT podjetje Maribor, 
p.o., Slomškov trg 10, Maribor, za prodajo apartmaja 
št. 21, tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m² in apartmaja 
št. 22, tipa CM, v skupni izmeri 28,30 m², oba v stavbi 
gorsko-turističnega centra Ribnica na Pohorju, ki stoji na 
parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribnica 
na Pohorju;

– kupoprodajna pogodba z dne 24. 8. 2006, skle-
njena med prodajalcem TELEKOM SLOVENIJE d.d., 
Cigaletova 15, Ljubljana in kupcema: Janez Petek, Dor-
nava 103, 2252 Dornava ter Vidka Petek, Dornava 103, 
2252 Dornava, za nakup nepremičnine: apartma št. 21, 
tipa CM 1, v skupni izmeri 41,90 m², sedaj označenega 
kot apartma št. 8, na naslovu Ribnica na Pohorju 23a, 
Ribnica na Pohorju, kot del stavbe na naslovu Ribnica 
na Pohorju 23a, Ribnica na Pohorju, ki stoji na delih 
parc. št. 57, 83/1, 58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15 k.o. Ribni-
ca na Pohorju, in so se na podlagi odločb GURS v letih 
1983 združile v parc. št. 59/7, k.o. Ribnica na Pohorju.

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni ne-
premičnini se zahteva v korist predlagateljev: Janez Pe-
tek, Dornava 103, Dornava, Vidka Petek, Dornava 103, 
Dornava, vsakega do 1/2.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, 
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic 
tega postopka.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2018

N 52/2014 Os-2225/18
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodni-

ca Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlaga-
joče stranke: 1. Breda Bernik, Hafnerjevo naselje 72, 
Škofja Loka, 2. Janez Petek, Dornava 103, Dornava, 
3. Vidka Petek, Dornava 103, Dornava, 4. Branko Ci-
glar, Dornava 117a, Dornava in 5. Marjeta Ciglar, Dor-
nava 117a, Dornava, ki jih vse zastopa pooblaščenka 
Vidka Petek, zoper nasprotnega udeleženca: IMOS 

Izvršbe

VL 50972/2013 Os-2379/18
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča na Jesenicah, 

opr. št. VL 50972/2013 z dne 28. 3. 2018, ki je 27. 4. 
2018 postal pravnomočen, skupaj s pristopnimi izvršil-
nimi zadevami istega upnika zoper istega dolžnika, opr. 
št. VL 208891/2013, VL 124125/2013, VL 112122/2016, 
VL 106173/2017, VL 23073/2016, VL 53830/2015, 
VL 115260/2014, je na podlagi rubežnega zapisnika 
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 71/2018 z dne 12. 4. 
2018, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, 
to je stanovanje v pritličju stanovanjske hiše na Jeseni-
cah, Cesta Cirila Tavčarja 14, na parceli številka 548, 
last dolžnika Petra Novaka do ½, zarubljena v korist 
upnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice, 
zaradi izterjave skupaj 1.896,47 EUR s pripadki. 

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah

dne 6. 6. 2018

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 52/2014 Os-2224/18
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, okrajna sodnica 

Mihaela Rakovnik, je v nepravdni zadevi predlagajoče 
stranke: 1. Breda Bernik, Hafnerjevo naselje 72, Škofja 
Loka, 2. Janez Petek, Dornava 103, Dornava, 3. Vidka 
Petek, Dornava 103, Dornava, 4. Branko Ciglar, Dorna-
va 117a, Dornava in 5. Marjeta Ciglar, Dornava 117a, 
Dornava, ki jih vse zastopa pooblaščenka Vidka Petek, 
zoper nasprotnega udeleženca: IMOS HOLDING d.d., 
Ljubljana – v stečaju, Fajfarjeva ulica 33, Ljubljana, ki 
ga zastopa stečajni upravitelj Leon Benigar Tošič iz 
Odvetniške pisarne Benigar Tošič d.o.o., in po poobla-
stilu Bojan Lakožič, odvetnik v Mariboru, in udeleženke: 
Biserke Prošek, Pšata 44, 1262 Dol pri Ljubljani, zara-
di vzpostavitve etažne lastnine in določitve pripadajo-
čega zemljišča, pri nepremičnini – posameznem delu 
823-87-4, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 3, v etaži 
2 in 3, izmere 50,20 m² ter 35,80 m² uporabne površine, 
na naslovu Ribnica 23a, Ribnica na Pohorju, začelo 
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer:

– prodajna pogodba št. 4/86-A-Ribnica z dne 16. 4. 
1986, sklenjena med prodajalcem SOZD ZIGP IMOS, 
o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 117a, Ljubljana in kupcem 
„TAM“ tovarna avtomobilom in motorjev Maribor, Ptujska 
cesta 184, (Maribor), za nakup nepremičnine: apartma 
tip spec., št. spec., v izmeri cca spec. m² v objektu spec., 
pritličju/etaži spec., stoječem na parc. št. 57, 83/1, 58/8, 
59/4, 59, 59/7, 61/15 (k.o. Ribnica na Pohorju);

– kupoprodajna pogodba z dne 27. 12. 1991, 
sklenjena med prodajalcem TAM MARIBOR, druž-
ba za upravljanje in financiranje podjetij, d.d., Ptujska 
cesta 184, Maribor in kupcem HISTAL, podjetje za finan-
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HOLDING d.d., Ljubljana – v stečaju, Fajfarjeva ulica 
33, Ljubljana, ki ga zastopa stečajni upravitelj Leon Be-
nigar Tošič iz Odvetniške pisarne Benigar Tošič d.o.o., 
in po pooblastilu Bojan Lakožič, odvetnik v Mariboru, 
in udeleženke: Biserke Prošek, Pšata 44, 1262 Dol pri 
Ljubljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in določi-
tve pripadajočega zemljišča, pri nepremičnini – posa-
meznem delu stavbe 823-87-5, ki v naravi predstavlja 
stanovanje št. 4, v etaži 2 in 3, izmere 47,40 m² ter 
34,00 m² uporabne površine, na naslovu Ribnica 23a, 
Ribnica na Pohorju, in sicer: kupoprodajna pogodba 
z dne 25. 8. 2006, sklenjena med prodajalcem TELE-
KOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, Ljubljana in kup-
cema: Branko Ciglar, Dornava 117A, 2252 Dornava ter 
Marjetka Ciglar, Dornava 1117/A, 2252 Dornava, za na-
kup nepremičnine: apartma št. 22, tipa CM 1, v skupni 
izmeri 28,30 m², sedaj označenega kot apartma št. 7, 
na naslovu Ribnica na Pohorju 23a, Ribnica na Pohor-
ju, kot del stavbe na naslovu Ribnica na Pohorju 23a, 
Ribnica na Pohorju, ki stoji na delih parc. št. 57, 83/1, 
58/8, 59/4, 59, 59/7, 61/15, k.o. Ribnica na Pohorju, in 
so se na podlagi odločb GURS v letih 1983 združile v 
parc. št. 59/7, k.o. Ribnica na Pohorju.

Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni ne-
premičnini se zahteva v korist predlagateljev: Branko 
Ciglar, Dornava 117/A, 2252 Dornava in Marjeta Ciglar, 
Dornava 117/A, 2252 Dornava, vsakega do 1/2.

Poziva se vse morebitne imetnike pravic, da v enem 
mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, 
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic 
tega postopka.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 5. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 37865/2018 Os-2365/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zasto-
pa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen 
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžnici 
Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki jo zastopa 
odv. Rok Keršič, Partizanska 11/I, Maribor – dostava, 
zaradi izterjave 1.331,42 EUR, sklenilo:

Dolžnici Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o 
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Rok Ker-
šič, Partizanska 11/I, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2018

VL 36048/2018 Os-2397/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Mizarstvo 
Gorjanc, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Predoslje 72, 

Kranj, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Hočevar 
- Mokorel o.p. – d.o.o., Nazorjeva ulica 1, Kranj, proti 
dolžnici Mateji Skok Kolar, Koroška cesta 19, Kranj – do-
stava, ki jo zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna Csipo 
in Kozamernik d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj, 
zaradi izterjave 4.093,01 EUR, sklenilo:

Dolžnici Mateji Skok Kolar, Koroška cesta 19, Kranj 
– dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Jasna Štu-
cin, C. Staneta Žagarja 37, Kranj.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen 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 7. 6. 2018

VL 25770/2018 Os-2428/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Emona 
Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, 
poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska 
cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Irena Ver-
bič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, 
Ljubljana – dostava, proti dolžniku Senadu Mahmuto-
vic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa 
zak. zast. Godec Černeka Nemec odvetniška družba, 
o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana, zaradi izterjave 
214,14 EUR, sklenilo:

Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstras-
se 17, Ludwigsburg, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Anže Go-
dec, Železna cesta 14, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 615/2016 Os-2407/18
Zapuščinska zadeva: po pokojni Babič Rosi, rojeni 

Krmac, roj. dne 17. 12. 1902, nadnje stanujoča Babi-
či 206, Marezige, ki je bila razglašena za mrtvo z datu-
mom smrti 18. 12. 1972.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega 
oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28 H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 6. 2018
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D 13/2018 Os-2239/18
Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščinski 

postopek po pokojnem Dejanu Fras, sinu Štefana, roje-
nem 15. 11. 1979, samskem, državljanu Republike Slo-
venije, nazadnje stanujočem Trojiški trg 7, Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah, umrlem dne 4. 1. 2018.

Zapustnik je bil samski in otrok ni zapustil. Imel je 
še starša in brata. Zapustnik oporoke ni naredil, zato je 
nastopilo zakonito dedovanje. Dediči drugega dednega 
reda, zapustnikova starša in brat, so se dedovanju po 
pokojnem odpovedali, prav tako so se dedovanju po po-
kojnem odpovedali nekateri od dedičev tretjega dednega 
reda, zapustnikova babica, strici in tete.

Ker se vsi dediči tretjega dednega reda niso od-
povedali dedovanju po pokojnem, sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju s tem oklicem poziva de-
diče, kateri imajo pravico do dediščine po pokojnem Deja-
nu Frasu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu v 
enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča.

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

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 15. 5. 2018

D 52/2017 Os-2259/18
Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojnem Janezu Lorbek, rojenem dne 
30. 6. 1929, nazadnje stanujočem Žitence 46, Jurovski 
Dol, umrlem dne 5. 2. 2017.

Zapustnik je bil razvezan in ni zapustil otrok, njego-
vi starši so že pokojni. Zapustnik je imel sestro, ki je že 
pokojna in je zapustila sina, ki je prav tako že pokojni ter 
polsestro, ki je že pokojna in otrok ni zapustila.

Zapustnik oporoke ni naredil, zato je nastopilo za-
konito dedovanje. Glede na navedeno pridejo v poštev 
dediči tretjega dednega reda.

Oče pokojnega je imel več sorojencev, med drugim 
je imel sestro Jožefo Bauman, ki je že pokojna in je za-
pustila štiri otroke, med drugim tudi Feliksa Baumana.

Glede dediča Feliksa Baumana (rojenega dne 17. 4. 
1936), sodišče razpolaga le s podatkom (pridobljenim s 
strani sodedičev), da bi naj nazadnje prebival v Kanadi, 
na naslovu Walmut 11 ST., Winipeg, Manitoba, Kanada, 
od koder pa se je poštna pošiljka vrnila z oznako „prese-
ljen oziroma neznan“. Prav tako so bile neuspešne poi-
zvedbe glede dediča Feliksa Baumana preko Ministrstva 
za zunanje zadeve.

Ker ni znano prebivališče navedenega dediča, sodi-
šče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju s tem okli-
cem poziva dediča Feliksa Baumana in njegove potomce, 
kateri imajo pravico do dediščine po pokojnem Janezu 
Lorbeku, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu, v 
enem letu od objave tega oklica na sodni deski sodišča.

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

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 17. 5. 2018

I D 2561/2015 Os-2218/18
V zapuščinski zadevi po pokojnem Djuru Domazetu, 

rojenem 7. 3. 1936, umrlem 1. 9. 2015, nazadnje stanujo-
čem na naslovu Povšetova ulica 14, Ljubljana, državljanu 
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-

ženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obve-
znostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

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

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2018

II D 1778/2017 Os-1722/18
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po dne 27. 9. 2017 umrlem Breg 
Antonu, roj. 8. 1. 1936, sinu Dominika, vdovcu, drž. RS, 
nazadnje stan. Vukovski Dol 28, Pesnica, pridejo v poštev 
tudi dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov. 
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enega leta pa sodišče opravi zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2018

II D 2083/2016 Os-2042/18
V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Ma-

riboru po dne 4. 11. 2016 umrli Dragi Hergamas, roj. 
3. 9. 1935, hčerki Franca, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. 
Ulica heroja Nandeta 46, Maribor, se poziva dediče: Du-
šico Sultić, roj. 7. 2. 1949, neznanega prebivališča, Ire-
no Altbauer, roj. 16. 2. 1951, neznanega prebivališča, 
Aleksan dra Perger, neznanega prebivališča, Donno Per-
ger, neznanega prebivališča, da se kot zakoniti dediči 
(vsi so nečaki in nečakinje pokojne in niso nujni dediči) 
izjasnijo, ali priznavajo oporoko z dne 12. 3. 2007 kot ve-
ljavno ali ne, ter da priglasijo svojo pravico do zapuščine 
v roku enega leta v skladu z drugim odstavkom 206. člena 
Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2018

I D 958/2015 Os-2187/18
V zapuščinski zadevi po pokojnem Janku Krajncu, 

rojenem 10. 5. 1954, umrlem 14. 2. 2015, nazadnje sta-
nujočem Dogoška cesta 55, Maribor, 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 pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih ob-
veznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena ZD.
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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 upnika: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2018

D 291/2018 Os-2343/18
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski za-

devi po dne 29. 7. 1934 umrlem Josefu Gognavcu, roj. 
1. 7. 1870, iz Grč Vrha 22, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Josefu Go-
gnavcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer – Centru za socialno delo Novo 
mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbni-
ka in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 31. 5. 2018

D 27/2018 Os-2236/18
V zapuščinski zadevi po pokojnem Denisu Vene-

tu, delavcu, roj. 10. 7. 1971, nazadnje stan. Krmelj 30, 
p. Krmelj in umrlem dne 12. 2. 2018, ki se vodi pod opr. 
št. D 27/2018 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic 
neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podatke o 
zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapušči-
ne brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dne-
va objave oklica, če gre za neznanega dediča: (1) prijavi to 
zahtevo v zapuščinskem postopku in (2) vloži predlog za 
začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi 
zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 5. 2018

D 2/2018 Os-2415/18
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Mariji Francesci Alberti Tomasi (Tomažič), poročeni 
Stefanutti iz Rima, Monte Parioli 51, Italija, v zemljiški 
knjigi je vpisana kot Mariuccia Steranutti, Monte Pari-
oli 51, Roma, Italija.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapu-
stničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse more-
bitne 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 8. 6. 2018

D 178/2017 Os-2223/18
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 

sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Geiger Dušanu, roj. 11. 11. 1955, nazadnje 
stalno stanujočem Kozje 136, Kozje, umrlem dne 29. 4. 
2017, dne 29. 3. 2018 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po pok. Geiger Dušanu, naj se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Za začasnega skrbnika neznanim dedičem po pok. 
Geiger Dušanu se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka 
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanim dedi-
čem zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 3. 2018

D 45/2017 Os-2144/18
V zapuščinski zadevi po pokojni Luciji Krume, ro-

jeni 12. 12. 1951, umrli 22. 1. 2017, nazadnje stanujoči 
Ob cesti 21, Log pri Brezovici, gre za zapuščino brez 
dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja neznane upnike, da bo zapu-
ščina brez dedičev po pokojni prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

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

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upnik 
lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih 
mesecih od dneva objave oklica: 1. prijavi to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve 
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga 
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 4. 2018
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Preklici

Drugo preklicujejo 

Cvahte Maja, Povšetova 29, Ljubljana, odvetniško 
izkaznico, št. ID 3860-581595, datum veljavnosti 30. 6. 
2031, izdano na ime Maja Škrinjar, izdajatelj Odvetniška 
zbornica Slovenije. gnc-339469

GABRIJEL KAVČIČ s.p., Lome 28, Črni vrh nad Idrijo, 
izvod licence, št. 014580/003, za vozilo Scania R 500, reg. 
št. GO UN-942, veljavnost do 29. 3. 2022. gnv-339475

 Janežič Dušan, Kratka pot 3, Polzela, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500023662001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnz-339471

Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 
1000 Ljubljana, veliki uradni žig Veleposlaništva RS v 
Bruslju z zaporedno št. 2, z vsebino: REPUBLIKA SLO-
VENIJA, VELEPOSLANIŠTVO BRUSELJ, 2. Ob-2461/18

Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova ce-
sta 25, 1000 Ljubljana, veliki uradni žig Konzulata RS v 
Manili z zaporedno št. 1, z vsebino: REPUBLIKA SLO-
VENIJA, KONZULAT MANILA, 1. Ob-2462/18

REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016200002, iz-
dano na ime Marko Burja, Zikova ulica 4, 1241 Kamnik, 
izdal Cetis d.d. gny-339472

Sever Davorin, Šmarje 78, Šmarje, odločbo o izbri-
su čolna IZ-338, št. 3734-25-42/2017/1, izdajatelj Upra-
va RS za pomorstvo, leto izdaje 2017. gnw-339474

Tola Ethem, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2606, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. 
gnx-339473

Vrčko Tomaž, Ljubljanska c. 12c, Trzin, izkaznico - 
licenco nepremičninskega posrednika, št. 01322, izdaja-
telj Ministrstvo za okolje in prostor. gnb-339470
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