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Javni razpisi

Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 43/19; v 
nadaljnjem besedilu: Javni razpis) se točka 8 spremeni 
tako, da se glasi:

»Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz 
tega razpisa, je proračunsko leto 2019. Sredstva na 
podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim 
programom in investicijam, ki bodo realizirana v času:

– za ukrepe po skupinskih izjemah (točka 15.1. raz-
pisa) od izdaje odločbe do vključno 30. 9. 2019;

– za ukrepe de minimis (točka 15.2.1., 15.2.2., 
15.2.3 razpisa) od vključno 1. 9. 2018 do vključno 31. 8. 
2019;

– za ukrepe de minimis (točka 15.2.4 in 15.2.5) od 
vključno 22. 6. 2019 do vključno 31. 8. 2019.«

Mestna občina Nova Gorica

 Ob-2600/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja 

javni razpis
Spodbude za razvoj lesarstva na področju 

polproizvodov 2.0
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določ-
bah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter 
o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Ured-
bo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),

– 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 

Št. 10/2019-UČIM Ob-2599/19

Popravek

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) Šola za rav-
natelje objavlja popravek javnega razpisa za dodeli-
tev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa 
»Učim se biti učitelj« (Uradni list RS, št. 39/19 z dne 
21. 6. 2019).

Besedilo javnega razpisa se popravi na način, da:
– V točki 7 »Vsebina in priprava vloge na javni raz-

pis« se v sedmi alineji prvega odstavka med besedilo 
»mesečno poročilo« in »Kohezijske statistične občine« 
vnese vrstični razmik tako, da se besedilo »Kohezijske 
statistične občine« vstavi v alinejo pod »mesečno po-
ročilo«.

– V točki 20 »Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev« se popravi drugi odstavek, ki navaja 
datum oddaje vloge za dodelitev sredstev in se nado-
mesti z besedilom:

»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 8. 
2019, do 10. ure.«

V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna 
dokumentacija, dosegljiva na spletnem naslovu Šole 
za ravnatelje, http://solazaravnatelje.si/index.php/ javni- 
razpis-za-ucim-se-biti-ucitelj.

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespreme-
njen in v veljavi.

Ta popravek začne veljati z dnem objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Šola za ravnatelje

Št. 330-2/2019-6 Ob-2574/19
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 12/19 in 43/19) ter na podlagi 
24. člena Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 70/15, 27/17 in 39/19, v nadaljeva-
nju: odlok)

popravek
javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za izvedbo 

ukrepov v kmetijstvu in na podeželju  
v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/19
V Javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za izved-

bo ukrepov v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini 

http://solazaravnatelje.si/index.php/javni-razpis-za-ucim-se-biti-ucitelj
http://solazaravnatelje.si/index.php/javni-razpis-za-ucim-se-biti-ucitelj
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Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012,

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z 
dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih infor-
macij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo in-
formacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za 
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi 
(UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, 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 kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno 
Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novem-
bra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 
št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) 
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o 
popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L 
št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z 
dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z 
dne 13. 2. 2015, str. 1), spremenjene z Izvedbeno ured-
bo Komisije (EU) 2018/277 z dne 23. februarja 2018 o 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zade-

va spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko terito-
rialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku 
in letna poročila o nadzoru, ter o popravku navedene 
uredbe, kar zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj 
„naložbe za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o 
nadzoru (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni raz-
voj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 
z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 
o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 gle-
de sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega par-
lamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje 
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega 
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni raz-
voj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 
22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi 
pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukre-
pov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih 
podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 
z dne 11. 11. 2017, str. 26),

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Ko-
misija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 
(EU) št. 1303/2013,

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 3/18 
– ZJF-H, 83/18 in 19/19),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in 
sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18),

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001.3.0 z dne 15. februarja 2018,
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– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001 s spremembami z dne 11. decem-
bra 2018,

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. ju-
nija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spre-
menjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, 
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastruk-
turo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in 
ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in 
večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme re-
gionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj odda-
ljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, 
kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 
z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba Ko-
misije 651/2014/EU),

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
(ZPOP-1) (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 
17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep 
Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne: 15. 1. 2019),

– Sprememb in dopolnitev poslovnega in finančne-
ga načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podje-
tništvo za leto 2019 (sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/7, 
z dne: 4. 6. 2019),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Sheme državne pomoči »Regionalna shema dr-
žavnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, da-
tum potrditve: 24. 1. 2018; trajanje do: 31. 12. 2020),

– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),

– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), Programa iz-
vajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/2 z 
dne 18. 3. 2016,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalske-
ga organa med Javnim skladom Republike Slovenije 
za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu 
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa 
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu 
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne 
5. 12. 2017,

– pogodbe št.: C2130-19-R570002 o izvajanju in 
financiranju javnega razpisa »Spodbude za razvoj le-
sarstva na področju polproizvodov 2.0« (sklenjene med 
Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo in 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo) z dne 
26. 2. 2019 in aneksa št. 1 k pogodbi z dne 27. 6. 2019,

in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-

venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski 
sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za 
razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0« z dne 
10. 7. 2019.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na ter izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu za spodbude za razvoj lesarstva na 
področju polproizvodov (v nadaljevanju: javni razpis) v 
vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sred-
stva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega or-
gana ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije 
za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju: Sklad).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja: javni razpis za izbor operacij delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se 
izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, 
prednostne osi 3: »Dinamično in konkurenčno podjetni-
štvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 
3.1: »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim 
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševa-
njem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških 
inkubatorjev«; specifičnega cilja 3.1.2: »povečanje do-
dane vrednosti MSP«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja 

ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju 
predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa 
več kot 75  %), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapol-
njevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

Cilji javnega razpisa so:
– spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo 

polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno- 
lesne verige;

– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
– spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki 

bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (mate-
rial, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih 
ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v 
krožno gospodarstvo;

– spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno 
podporo podjetjem.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 5 operacij oziroma podjetij, ki bodo uvedla 
ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe 
za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vre-
dnosti na zaposlenega za najmanj 3  %.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij 

podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in ka-
terih cilj oziroma rezultat mora biti uvedba ali povečanje 
proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali ob-
delave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predsta-
vljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti 
oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. 
To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni 
tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, 
lameliran les, decimirani elementi ipd.

2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v programskem območju 

Kohezijska regija vzhodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev program-

skega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če 
bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje 
vloge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružni-
co na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica 
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morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni 
register.

Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, 
ki ob oddaji vloge nimajo podružnice v Republiki Slove-
niji, bodo upravičeni do sredstev programskega območja 
Kohezijska regija vzhodna Slovenija, če bodo izvajali 
aktivnosti operacije in ustanovili podružnico najkasneje 
do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju, kar bodo 
dokazovali z vpisom v Sodni register.

Za vsakega od vlagateljev mora biti v vlogi na javni 
razpis nedvoumno opredeljeno, v kateri občini se bo ak-
tivnost izvajala in da se bo aktivnost v celoti izvajala na 
območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regi-
ji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz 
seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporab-
nikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam- 
kohezijskih-regij-in-obcin, veljavnega na datum objave 
javnega razpisa.

Sprememba programskega območja izvajanja ope-
racije po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravi-
čen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo mala in sre-

dnje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot 
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske druž-
be, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 
Za opredelitev MSP in določitev velikosti podjetja 
vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Ko-
misije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo 
tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev 
fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe 
Komisije 651/2014/EU. Mikro podjetja niso upravičena 
do prijave na javni razpis.

Na javni razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki 
bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov na 
področju predelave ali obdelave lesa (predmet operacije 
je proizvodnja polproizvodov) in imajo, skladno s prilo-
go I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano dejavnost, 
določeno v aktu o ustanovitvi subjekta znotraj oddelka 
C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov 
iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 
Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proiz-
vodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so 
se registrirala oziroma priglasila pri pristojnem organu 
do vključno 31. 12. 2017 (upošteva se datum registra-
cije podjetja na sodišču oziroma pri pristojnem organu).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz 
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh 
pogojev, se zavrne.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj 
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in ma-
terialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in 
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem 
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v točki IV.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofi-
nanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru ope-
racije pa se odpravi oziroma razveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičen-

ca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede veli-
kosti in pravne oblike).

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij mi-
nistrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz nepovratnih javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vla-
gatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajal-
skimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih 
sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi jav-
nih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih ob-
veznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska 
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od 
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. 
US).

6. Vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Urad-
ni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 
18. točko 2. člena Uredba Komisije 651/2014/EU.

7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

8. Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejav-
nosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme 
nanašati na sledeče izključene sektorje:

a. ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
b. ladjedelništvo,
c. proizvodnja in distribucija energije in energetske 

infrastrukture,
d. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-

kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24),

https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin
https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin
https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin
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e. primarna kmetijska proizvodnja opredeljena v 
prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,

f. predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ka-
dar je:

i. znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

ii. pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce,

g. jeklarstvo in železarstvo za podjetja, ki se ukvar-
jajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah,

h. industrijo sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 
2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ter

i. prometni sektor in s tem povezana infrastruktura, 
našteta v 45. točki 2. člena Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah.

9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

10. Vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje v 

zvezi s sedežem in lokacijo izvajanja operacije, navede-
ne v točki 2.3 javnega razpisa. V kolikor je vlagatelj pod-
jetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske 
unije in na dan oddaje vloge na ta javni razpis še nima 
ustanovljene podružnice v Republiki Sloveniji, mora v 
vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do podpisa pogodbe o 
sofinanciranju izvedlo zahtevani vpis v Sodni register.

2. Vlagatelj ima registrirano dejavnost, določeno v 
aktu o ustanovitvi subjekta, znotraj oddelka C16 Obde-
lava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plu-
te, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja 
pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

3. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem 
se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi 
vsa povezana podjetja, kot jih določa Priloga 1 Ured-
be 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi 
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

4. Vlagatelj je imel delež skupnega kapitala v obve-
znostih do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem 
od zadnjih dveh let (2017 ali 2018) nad 25  %.

5. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovod-
sko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, 
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nana-
šajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel v 
obrazcu 1 Prijavni list.

4.3 Pogoji za operacijo
1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in 

s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020«.

2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije 
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za 
operacijo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo pre-
segla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne 
pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih po-
moči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014).

3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru pri-
javljenega operacije so v celoti zagotovljena sredstva za 

zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih 
sredstev (lastni viri in krediti) upoštevajo tudi pričakova-
na sredstva iz naslova tega javnega razpisa.

4. Financiranje oziroma zapiranje finančne kon-
strukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni do-
voljeno.

5. Operacija mora biti izvedena na področju upo-
rabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih 
mora biti nad 75  %). Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki 
predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane 
vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke 
zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske 
plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, 
vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.

6. Operacije oziroma rezultat operacije (polproi-
zvod) mora prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri 
(pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju 
uporabe lesnih odpadkov itd.).

7. Rezultat operacije (polproizvod) mora biti tržno 
naravnan (iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, 
da obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih polpro-
izvodov).

8. Vlagatelj mora ob oddaji zadnjega zahtevka za 
izplačilo najmanj ohraniti število zaposlenih glede na 
število zaposlenih na dan oddaje vloge ter povečati 
dodano vrednost na zaposlenega eno leto po zaključku 
operacije za najmanj 3  %, glede na vrednost po poslov-
nih izkazih na dan 31. 12. 2018. Preverjajo se bilančni 
podatki po stanju 31. 12. 2020 (za projekte zaključene 
v letu 2019) ali po stanju 31. 12. 2021 (za projekte za-
ključene v letu 2020).

9. Vlagatelj, ki je tudi upravičenec iz naslova jav-
nega razpisa:

– Spodbude za MSP v lesarstvu, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 52/16, dne 29. 7. 2016 ali

– Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih 
produktov v lesarstvu 2.0, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 35/17, dne 7. 7. 2017 ali

– Spodbude za razvoj lesarstva na področju polpro-
izvodov v letu 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 38/18, dne 6. 6. 2018 (v nadaljevanju: JR PP 1.0) ali

– Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih 
produktov v lesarstvu 3.0 (v nadaljevanju: JR MSP les 
3.0), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 81/18, dne 
14. 12. 2018,

lahko kandidira na tem javnem razpisu, v kolikor dosega 
ciljne kazalnike na področju zaposlovanja ali dodane 
vrednosti na zaposlenega ter z operacijo dodatno po-
večuje dodano vrednost na zaposlenega za najmanj 
3  %. V tem primeru mora vlagatelj predstaviti kazalnike 
na podlagi že odobrenih vlog, komisija pa te upošteva 
kot izhodiščno stanje za doseganje povečanja doda-
ne vrednosti na zaposlenega po tem javnem razpisu. 
V primeru, da je bil cilj povečanja dodane vrednosti na 
zaposlenega iz prejšnjega razpisa presežen ali pa se 
je upravičenec opredelil za doseganje cilja povečanja 
števila zaposlenih, se kot izhodiščno stanje upoštevajo 
bilančni podatki vlagatelja (podatek AJPES oziroma iz 
potrjenega izkaza uspeha na dan 31. 12. 2018). Vlaga-
telj, ki je tudi upravičenec iz JR MSP les 3.0 ali JR PP 
1.0, mora glede na kazalnike še nezaključene operacije, 
dodatno povečati dodano vrednosti na zaposlenega za 
najmanj 3  % najkasneje v prvem letu po zaključku ope-
racije. Povečanje se ne sme dosegati z zmanjševanjem 
števila zaposlenih.

10. Operacija/projekt mora imeti pridobljena vsa 
ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v 
skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
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11. Operacija se ne sme začeti pred oddajo vloge 
na razpis. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, 
kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev po-
godbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja 
računov, se lahko izvršijo šele po datumu oddaje vloge 
na ta razpis.

12. Načrtovana višina sofinanciranja upraviče-
nih stroškov posamezne operacije mora znašati vsaj 
250.000,00 EUR ter največ 2.500.000,00 EUR v dveh 
letih.

13. Operacija mora biti zaključena najkasneje do 
31. 10. 2020, upravičeni stroški pa morajo nastati do 
najkasneje 30. 9. 2020.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.

Za vse pravočasne in popolne vloge komisija ugo-
tovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če 
ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, 
se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa 
se zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi 
naslednjih meril:

Št. Naziv merila Najvišje
število točk

1. Predviden letni obseg proizvodnje polproizvodov 15
2. Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega 15
3. Predmet projekta 10
4. Strategija trženja in pretežni prodajni trg polproizvoda 10
5. Vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov škodljivih snovi 10
6. Vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin 10
7. Vpliv operacije na okolje – manjša poraba energije surovin/materialov 10
8. Uporaba lesnih sort 7
9. Lokacija izvajanja operacije 5

10. Certifikati vlagatelja 5
11. Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni verigi 3

Skupaj: 100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in 
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta na-
tančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju 
III. Merila za ocenjevanje vlog.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog di-
rektorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne 
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več 
vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan znesek za sofi-
nanciranje operacij večji kot je na razpolago razpisanih 
sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več 
točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vla-
gatelji, ki so pridobili več točk pri merilu št. 1, nato št. 2, 
nato št. 3, nato št. 4, nato št. 5 nato št. 6, nato št. 7, nato 
št. 8, nato št. 9, nato št. 10 in v primeru, da je še vedno 
več vlagateljev z enakim številom točk, pri merilu št. 11.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
8.369.659,68 EUR, in sicer:
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Proračunska postavka Programsko območje
Leto 2019

EUR
Leto 2020

EUR
Skupaj
EUR

MGRT – 160057 PN 3.1 – Snovna 
in energetska učinkovitost – les
V 14-20-EU

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 1.933.696,38 6.435.963,30 8.369.659,68

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje 
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala s 
strani lastnih virov upravičenca.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma od-
daje vloge do 30. 9. 2020. Tveganje glede izvajanja 
operacije pred datumom izdaje pozitivnega sklepa o 
izboru nosi vlagatelj.

Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravlje-
na oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predme-
tom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno 
listino.

Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posa-
mezno izplačilo so od datuma oddaje vloge do:

– najkasneje 10. 10. 2019 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 10. 2020 za drugo izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem 

plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki 
njegov nastanek ustrezno dokazuje.

9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo 

na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Regio-
nalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-
2399245-2014, datum potrditve sheme: 24. 1. 2018; 
trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema 
državne pomoči).

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih 
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega 
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji 
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim 
z izvozom.

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvi-
sna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih 
proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, 
ko bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja 
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah 
članicah.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in na-
čin financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo 
potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, 
veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni 
strani (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami 
o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov 
(dostopne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/do-
kumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-mozno-
stih-obracunavanja-stroskov.pdf).

10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2019 in 2020, oziroma traja 
do porabe sredstev.

V primeru, da se poviša višina razpisanih sredstev, 
se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o 
(ne)izboru.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen v 
primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpi-
sanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru, 
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotne-
ga planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe nove-
ga odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh Sklada. 
Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko 
prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih 
sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo Sklad 
objavil na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna 
dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh 
sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane 
ta del sredstev nerazdeljen.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s 
pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim 
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev. V kolikor se bo dosegla zgornja 
meja razpoložljivih proračunskih sredstev za posame-
zno proračunsko leto, bodo upravičenci, ki so, glede na 
dosežene točke, naslednji upravičeni do pomoči, pre-
razporejeni v naslednje proračunsko leto (zamik črpanja 
sredstev sofinanciranja), dokler bodo v sklopu tega pro-
računskega leta še razpoložljiva sredstva. Če se izbrani 
vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada o zamiku črpa-
nja sredstev sofinanciranja v naslednjem proračunskem 
letu, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe 
o sofinanciranju.

Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na prora-
čunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada, 
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o 
sofinanciranju.

Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali 
prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udelež-
bo za sofinanciranje operacij je za programsko območje 
Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75  %:25  %.

http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf
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– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev 
(zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sred-
stev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je name-
njena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 
50.000,00 EUR),

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški 
transporta, montaže in zagona). V primeru nakupa so 
upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem stro-
jev/opreme v tehnološki proces (to so stroški transporta, 
montaže in zagona strojev/opreme, ki je predmet sofi-
nanciranja), ki se smatrajo kot upravičen strošek, v ko-
likor so sestavni del računa nakupa strojev/opreme (ne 
glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne) in v kolikor 
transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri ka-
terem so bili stroji/oprema kupljeni. Stroški transporta, 
montaže in zagona strojev/opreme v tehnološki proces 
so tudi upravičeni, če so prikazani na ločenem računu, 
če transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri 
katerem so bili stroji/oprema kupljeni,

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za 
polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z iz-
vedbo operacije).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna 
transportna sredstva.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo 

poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upra-
vičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodi stan-
dardna lestvica stroška na enoto. Med klasične oblike 
obračunavanja sodi dejansko dokazovanje upravičenih 
stroškov.

10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnov-

nih sredstev, stroške investicij v neopredmetena sred-
stva in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uve-
ljavljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o 
dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki 
so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, skla-
dno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020.

Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu s 
temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer 
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
(iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) na-
čelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo 
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofi-
nanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže 
le na način, da se celoten postopek dokumentira in 
obrazloži.

Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upra-
vičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe. V 
kolikor gre za specifično opremo sestavljeno po meri 
upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov 
opreme, mora upravičenec predložiti dokumentacijo o 
izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodar-
no ravnanje ter tržno ceno, v skladu z drugim odstavkom 
točke 10.2.1.

Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med 
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme 
biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za 
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež 
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije 
direktorja oziroma predsednika.

10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za 
stroške dela

Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni 
čas, se za uveljavljane upravičenih stroškov uporablja 
Standardna lestvica stroška na enoto.

Standardna lestvica stroška na enoto je določe-
na na podlagi Metodologije za izračun standardnega 
stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom za produkt P4L (Ministrstvo, Februar 
2019, ki je kot priloga sestavni del tega javnega raz-
pisa (razpisne dokumentacije). Metodologija upošteva 
povprečne plače v dejavnostih oddelka C16 in C31 
Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – pro-
izvodnja žimnic) ter ostalo predmetno zakonodajo na 
področju določanja stopnje prispevkov za obvezno 
socialno varnost.

Standardna lestvica stroška na enoto se določi eno-
tno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in 
je izražena na uro opravljenega dela.

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne po-
stavke 10,32 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ 
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posa-
mezni mesec.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:

Velikost podjetja Kohezijska regija
vzhodna Slovenija

srednja podjetja največ 35 %
mala podjetja največ 45 %

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posa-
mezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do naj-
več 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upra-
vičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za predložitev vlog so 29. 8. 2019, 23. 10. 

2019, 15. 1. 2020 in 6. 4. 2020.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 

v primeru premajhnega števila ustreznih vlog v sklopu 
zadnjega odpiranja. Razpis se lahko predčasno zapre 
tudi v primeru, če se ugotovi, da preostanek sredstev ne 
omogoča realne izvedbe novega odpiranja, kar se objavi 
na spletnih straneh ministrstva in Sklada.

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, 
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Sestava 
vloge).

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 
https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga ura-
dno poslana v obravnavo.

Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno 
več oddati.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter posto-
pek in način izbora

Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpira-
nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpira-
njem vlog bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada: 
www.podjetniskisklad.si.

https://eportal.podjetniskisklad.si/
http://www.podjetniskisklad.si
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Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost in 
popolnost prispelih vlog.

Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po 
prijavnem roku 6. 4. 2020, se ne bodo obravnavale in 
bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso 
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki 
jih je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok 
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepo-
polne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s 
pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obrav-
navala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in 
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz 
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.

13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.

Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k 
podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih 
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzo-
ve, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinanciranju 
operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad od-
stopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva sku-
paj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od 
prejema sklepa Sklada o (ne)izboru ali zavrženju vloge 
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno so-
dišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti 
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni 
strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam gle-
de informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na 
področju evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navo-
dila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske 
kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.
si/portal/sl/aktualno/logotipi).

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spre-
mljanja ter evidentiranja

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo, 
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bo-
dočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem 
zaključku.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike 
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dol-
žan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije orga-
nom, ki izvajajo nadzor

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot posre-
dniškega organa, organa upravljanja, organa za po-
trjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in 
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali nad-
zorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu brez 
predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skla-
dno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in 
redno obveščati Sklad o izvedenih ukrepih.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posre-
dujejo vlagatelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 
115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi 
s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma 
na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno 
na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniski-
sklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-oseb-
nih-podatkov.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada 
je navedeno v Obrazcu 4 kot delu razpisne dokumen-
tacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih vlaga-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 

http://www.eu-skladi.si
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila
http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi
http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi
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50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko 
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora poja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne 
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko 
domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu 
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba 
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o 
izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinan-
ciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov 
tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan 
uporabljati Sklad.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, 
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, 
programsko območje upravičenca in znesek javnih vi-
rov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji 
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z 
ZDIJZ.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljeni poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 3. 
Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete do-
kumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofi-
nanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi 
se ocena znižala pod prag financiranih operacij, lahko 
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplača-
nih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v 
proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 
71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati ome-
jitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom 
Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma konč-
nega izplačila upravičencu nastopi karkoli od nasled-
njega:

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

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno 
prednost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,

so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejetja na transakcijski račun do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, 
v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v 
kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij 
ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilno-
sti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Skla-
da o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene 
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od po-
godbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je takšno 
ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v proračun Republike Slovenije.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, ali da je višina 
sofinanciranja operacije presegla maksimalne dovolje-
ne stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali 
znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva 
vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja 
v skladu s pravili državnih pomoči na področju vračanja 
državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejetja sredstev na transakcijski račun do 
dneva vračila sredstev. Če je dvojno uveljavljanje stro-
škov ali dvojno financiranje izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slo-
venskega podjetniškega sklada http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/razpisi.

25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 

02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.
vidovic@podjetniskisklad.si.

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
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Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgor-
nji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom 
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in 
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, 
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa 
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih šte-
vilkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. 
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo 
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjet-
niskisklad.si/sl/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v 
njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslov-
nih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniski-
sklad.si/sl/.

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb 
javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Sklada.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 430-14/2019-3 Ob-2573/19
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter Odloka o pro-
računu Občine Sežana za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 25/19) Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov,  

ki niso predmet drugih javnih razpisov  
iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 – 

Sredstva za enkratne finančne pomoči 2019 
(v nadaljevanju razpis)

1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana, 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet razpisa: programi (dejavnosti) oziroma 
projekti (največ dva na izvajalca) med katere sodijo 
udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in 
tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih zapisov, na-

kup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih 
oziroma izobraževalnih akcij ipd. in pomenijo prispevek 
k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in 
pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in 
prepoznavnosti Občine Sežana.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 

programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki dru-

štev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo 
stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine 
Sežana;

– druge fizične in pravne osebe, organizirane v 
obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, 
če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Občine Sežana.

3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma 

projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Se-
žana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2019 
kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana;

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki, povezane osebe, gospodarska interesna 
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki so pred-

met razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na 

območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe ozi-
roma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na 
območju Občine Sežana;

– da programi oziroma projekti omogočajo vključe-
vanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine 
Sežana;

– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili 
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2019 
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis 
Občine Sežana za leto 2019;

– da imajo za prijavljen program oziroma projekt 
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden 
predviden vir prihodkov in odhodkov za njihovo izvedbo;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju, za katerega se 
prijavljajo;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo.

5. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov so:

– Preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni: do 5 točk;
– Število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana: 

– 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev:
– nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov: 
– 101–1000 uporabnikov:
– nad 1000 uporabnikov:

5 točk,
10 točk,
15 točk;

– Promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine do 20 točk;
– Kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi: do 20 točk;
– Inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov 

oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;

http://www.podjetniskisklad.si/sl/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
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– Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator 
ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk;

– Reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do 5 točk;
– Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci 

– 50–60 % lastnih sredstev: 
– 61–70 % lastnih sredstev:
– 71– 80 % lastnih sredstev:
– več kot 80 %:

5 točk,
10 točk,
15 točk,
20 točk.

predračun, ki ga bo do konca decembra 2019 potrdil z 
računom o izvedenem programu oziroma projektu.

8. Razpisni rok: razpisni rok prične teči naslednji 
dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis je 
odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 
31. 10. 2019. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno 
(do 31. 10. 2019), ne bodo obravnavane. Prav tako ne 
bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele 
pravočasno, vendar po porabi za razpis zagotovljenih 
sredstev.

9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki 

je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitlji-
va, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora 
vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Seža-
na, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti 
v zapečateni ovojnici opremljena z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za 
enkratne finančne pomoči 2019«. Na hrbtni strani mora 
biti naslov pošiljatelja.

6. Višina razpisanih sredstev: višina razpisanih 
sredstev za leto 2019 znaša 27.170,00 EUR in je zago-
tovljena na proračunski postavki 040321 – Sredstva za 
enkratne finančne pomoči.

7. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 

31. 12. 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševa-
nje proračuna. Financer bo odobrena finančna sredstva 
na podlagi izdanega sklepa prijavitelju nakazal v roku 
30 dni po podpisu pogodbe. Prijavitelj je dolžan po 
zaključku programa oziroma projekta, vendar pa naj-
kasneje do 30. 11. 2019 financerju dostaviti zaključno 
poročilo o izvedbi programa, izključno na obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije, skupaj z dokazili (račun, 
potrdilo o plačilu ipd.), ki izkazujejo namensko porabo 
proračunskih sredstev. Na podlagi prejetega poročila 
bo financer najkasneje do 31. 12. 2019 prijavitelju na-
kazal preostalih 30 % odobrenih sredstev. Vsa poročila 
morajo biti dostavljena Občini Sežana najkasneje do 
30. 11. 2019.

V kolikor bo prijavitelj program oziroma projekt iz-
vedel v mesecu decembru 2019, lahko poročilu priloži 

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z 
vsemi pogoji ter merili razpisa.

V kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav, 
mora za vsak posamezni program oziroma projekt iz-
polniti ločen obrazec in ga posredovati v svoji, pravilno 
označeni ovojnici.

10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje 
o izboru:

– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ime-
novana s sklepom župana Občine Sežana;

– komisija bo obravnavala pravilno označene pri-
jave enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, 
pri čemer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na 
Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v 
preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če 
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se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih 
razlogov ni sestala;

– v primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji po-
zvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo 
prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo v 
roku dopolnili, se zavržejo. Za nepopolno prijavo se 
šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, 
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumen-
tacija;

– komisija lahko naknadno zahteva še predložitev 
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v 
prijavi in priloženih obrazcih;

– komisija bo na podlagi meril predlagala viši-
no sredstev za sofinanciranje posameznih progra-
mov oziroma projektov prijaviteljev. V kolikor komisija 
meni, da posamezni program oziroma projekt izredno 
prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja 
oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost stori-
tev, lahko takemu programu oziroma projektu predla-
ga dodelitev dodatnih točk;

– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. 
Zoper sklep je možna pritožba na župana. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenje-
vanje prijav;

– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj 
pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobne-
je opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. V 
kolikor se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva 
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pri-
dobitev sredstev;

– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti pre-
soji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le 
določen del razpoložljivih sredstev;

– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem raz-
pisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45 dneh po odločitvi;

– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi prijavitelji;

– odpiranje prijav ni javno.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumen-

tacije,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvi-

gnejo v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, Sežana, na voljo pa je tudi na spletni strani 
Občine Sežana: http://www.sezana.si.

12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 
pojasnil: Lara Dušan tel. 05/73-10-101, kabinet.zupa-
na@sezana.si.

13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje 

priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– izjava, da je bila fotokopija odločbe o registraciji 

društva priložena že k lanskem javnem razpisu ter, da 
v tem času ni bilo spremembe zakonitega zastopnika,

– izjava, da se statut društva v zadnjem letu ni 
spremenil,

– podpisano in žigosano izjavo, da program ni 
oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine 
Sežana za leto 2019,

– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – urad-
no prečiščeno besedilo),

– izjavo o točnosti in resničnosti podatkov, o pre-
verjanju namenske porabe sredstev ter o sprejemanju 
razpisnih pogojev,

– podpisano in žigosano pogodbo.
Občina Sežana

 Ob-2575/19
Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v na-

daljevanju: koncedent) na podlagi 42. in 48. člena 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 36. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS) 
ter 24. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne lokal-
ne gospodarske javne službe dejavnost operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini 
Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019) 
objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje izbirne 

lokalne gospodarske javne službe dejavnost 
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega 

plina  
v Občini Vransko

Koncesijski akt: Odlok o načinu izvajanja izbir-
ne lokalne gospodarske javne službe dejavnost ope-
raterja distribucijskega sistema zemeljskega plina 
v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 
št. 85/2019).

Predmet koncesije: izvajanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe dejavnost operaterja distri-
bucijskega sistema zemeljskega plina na območju 
Občine Vransko, pri čemer gre za razmerje javno-za-
sebnega partnerstva.

Območje koncesije: območje Občine Vransko.
Predvideni čas trajanja koncesijskega razmerja: 

35 let od podpisa koncesijske pogodbe.
Koncedent bo postopek izbire koncesionarja izva-

jal v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Zakonom o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40). Podrobnejše določbe glede postopka 
izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.

Zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji 
za predložitev le-te so podane v razpisni dokumenta-
ciji, ki je brezplačno dostopna na spletni strani konce-
denta https://www.vransko.si/.

Rok za oddajo vlog je 31. 7. 2019, do 10. ure. 
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali 
po pošti) do vložišča prispeti do navedenega roka, 
sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje vlog bo potekalo v sejni sobi 
Občine Vransko na naslovu Občina Vransko, Vran-
sko 59, 3305 Vransko, dne 31. 7. 2019 ob 11. uri.

Skupna vloga: vlogo lahko skladno z 38. členom 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06) predloži skupina vlagateljev. Podrob-
nejše določbe glede predložitve skupne vloge so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zah-
tevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so navede-
ni v razpisni dokumentaciji.

Za koncesionarja bo izbran vlagatelj, ki bo izpol-
njeval razpisne pogoje in predložil ekonomsko najugo-
dnejšo ponudbo glede na naslednja merila:



Stran 1574 / Št. 45 / 12. 7. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

MERILO PONDER NAČIN TOČKOVANJA
Časovnica 
izvedbe

60 Relevantna je časovnica izvedbe od podpisa koncesijske pogodbe do pridobitve 
uporabnega dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje na območju 1. faze 
plinifikacije, kot je definirano v projektu IDZ, v mesecih. Vlagatelj mora v vlogi poleg 
navedbe v ustreznem obrazcu razpisne dokumentacije predložiti tudi podrobni 
terminski načrt za aktivnosti od podpisa koncesijske pogodbe do pridobitve uporabnega 
dovoljenja za distribucijsko plinovodno omrežje na območju 1. faze plinifikacije, kot je 
definirano v projektu IDZ.
Pri merilu »Časovnica izvedbe« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najkrajšo časovnico 
izvedbe, 60 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli:
število točk = (najkrajša časovnica izvedbe del / ponujena časovnica izvedbe del) x 60.

Višina 
koncesijske 
dajatve

40 Relevantna je ponujena višina letne koncesijske dajatve v deležu ( %) od vrednosti 
omrežnine za distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem 
sistemu.
Pri merilu »Višina koncesijske dajatve« prejme vlagatelj, ki bo ponudil najvišjo 
koncesijsko dajatev, 40 točk, preostali vlagatelji pa dobijo točke po formuli:
število točk = (ponujena koncesijska dajatev / najvišja koncesijska dajatev) x 40

haja obstoječe omrežje kabelsko-razdelilnega sistema, 
vključno s predvidenimi nadgradnjami, kolikor jih javni 
partner izrecno dovoljuje ali je to opredeljeno v konce-
sijski pogodbi.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za določen čas 8 let od 1. 1. 2020 dalje.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za 
predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev, so podane v razpisni dokumentaciji, 
ki je javno objavljena na portalu javnih naročil eNaroča-
nje, na portalu e-JN in spletni strani Občine Krško.

4. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpol-
njevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjeva-
nju, so določena v razpisni dokumentaciji. Enako je 
določeno merilo. Točna opredelitev meril (ponderjev 
oziroma načina ocenjevanja) bo določena v povabilu 
k oddaji končnih ponudb v fazi dialoga oziroma po-
nudbeni fazi.

5. Postopek izbire izvajalca in postavljanje vprašanj 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa: podrobnejše določbe so navedene v 
razpisni dokumentaciji.

Občina Krško

Št. 322-0001/2019 Ob-2594/19
Občina Ravne na Koroškem v skladu s sprejetim 

Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koroškem za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin 15/2019) in 
sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na 
področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni 
list RS, št. 11/06) objavlja

javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za 

sofinanciranje programov (projektov) na področju 
turizma v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019

I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, objavlja javni 
razpis za sofinanciranje programov na področju turizma 
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019.

II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje let-

nih programov na področju turizma je na proračunski 
postavki:

O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
do 30. 8. 2019.

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 
preko elektronske pošte na naslov obcina.vransko@
vransko.si, z navedbo zadeve »Koncesija – plin«. Skraj-
ni rok za postavitev vprašanj je 22. 7. 2019 do 12. ure. 
Koncedent bo odgovore na zastavljena vprašanja podal 
najkasneje 24. 7. 2019 do 12. ure tako, da jih bo objavil 
na svoji uradni spletni strani https://www.vransko.si/.

Občina Vransko

Št. 430-70/2019 O901 Ob-2592/19

Javni razpis
za podelitev koncesije za upravljanje kabelsko-
razdelilnega sistema za prenos televizijskega, 

internetnega ter telefonskega signala  
v občini Krško

1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Krško objavlja povabilo k oddaji prijave v 

postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za 
upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za prenos 
televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v 
občini Krško.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo predmetnega javnega razpisa, ki je brezplačno 
dostopna na portalu javnih naročil eNaročanje in spletni 
strani Občine Krško.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Ime in predmet javnega razpisa: »Podelitev kon-

cesije za upravljanje kabelsko-razdelilnega sistema za 
prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega si-
gnala v občini Krško«.

Številka javnega razpisa: 430-70/2019.
Postopek oddaje koncesije storitve: javno-zaseb-

no partnerstvo po konkurenčnem dialogu składno s 
46. členom ZJZP (Zakon o javno-zasebnem partner-
stvu, Uradni list RS, št. 127/06) v zvezi z 42. členom 
ZJN-3, glede na drugi odstavek 3. člena ZJZP ter drugi 
odstavek 44. člena ZJZP.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
storitev je območje celotne občine Krško, kjer se na-
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– 45141827 – Projekti za razvoj turizma v občini 
8.612,00 €

III. Namen sredstev in upravičenci:
– za organiziranje turističnih prireditev lokalnega in 

širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sode-

lovanje pri urejanju okolja in aktivnostih pospeševanja 
turizma,

– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivno-
sti lokalnega in širšega pomena.

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju 
turizma (društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo 
dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu.

Do sredstev niso upravičeni izvajalci, ki so za prija-
vljeni program oziroma prireditev že prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Ravne na Koroškem.

IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je pred-

met razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, 

prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo 
načrtovanih programov;

– društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, 
plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa 
zakon o društvih;

– imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo 
načrtovanih programov;

– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3 in Obrazec 4,
– kopijo odločbe o vpisu v register društev (dru-

štva),
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki bodo od-

dane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne 

na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s 
pripisom: »Javni razpis – programi turizma«. Ne odpiraj!

Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale po-
gojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.

VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se razdelijo gle-

de na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim skle-

pom, ki ga izda direktorica občinske uprave.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informa-

cij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in 

razpisni dokumentaciji je Darko Šuler, tel. 02/82-16-018 
ali 040/800-435.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega 
roka, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, na sedežu Ob-
čine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali 
na spletni strani www.ravne.si.

IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge spre-
jema Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
2390 Ravne na Koroškem, do 9. avgusta 2019, po pošti 
priporočeno ali osebno v vložišče občine. Odpiranje 
vlog bo v ponedeljek, 12. 8. 2019, ob 10. uri, v mali sejni 
sobi občine.

X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Strokovna komisija bo najkasneje v 15 dneh po 
zaključku razpisa pripravila predlog izbora programov 
in ga posredovala Odboru za gospodarstvo, prostor in 
infrastrukturo v obravnavo in potrditev.

Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge 
pismeno obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa. 
Z izbranimi izvajalci programov bo sklenjena pogodba 
o sofinanciranju.

Občina Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest

v roku 15 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati/ke 
obveščeni v zakonitem roku.

Dodatne informacije o javnem razpisu lah-
ko dobite pri predsednici sveta zavoda, Anici Grilj, 
na elektronskem naslovu: anica.grilj@gov.si, ali na 
tel. 01/724-63-84.

Svet Centra za socialno delo
Osrednja Slovenija – vzhod

Št. IZP 1-288/19 Ob-2595/19
Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike 

Slovenije za transfuzijsko medicino Zavod Republike 
Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 
1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto

pomočnik direktorja za zdravstveno nego
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba II. bolonjske stopnje s predhodno pri-

dobljeno izobrazbo I. bolonjske stopnje s področja zdra-
vstvene nege ali univerzitetna izobrazba s predhodno 
pridobljeno izobrazbo višješolskega študijskega progra-
ma zdravstvena nega,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vode-
nja v zdravstveni negi,

– veljavna licenca izvajalca zdravstvene nege,
– opravljen transfuzijski tečaj (v kolikor kandidat 

omenjenega tečaja ni opravil, ga mora opraviti v roku 
6 mesecev od zaposlitve),

– aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
– poznavanje zahtev sistema kakovosti,
– poznavanje organizacije zdravstva in javnozdrav-

stvenih načel v Sloveniji,
– nekaznovanost.
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih 

pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedago-
škem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske 
medicine in zdravstvene nege ter sposobnost predstav-
ljanja Zavoda na strokovnem področju v nacionalnem in 
mednarodnem merilu.

V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s po-
sebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor 
Zavoda.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih iz-

kušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi-
dati pošljejo v 15 dneh od objave razpisa na naslov: 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, 
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako 
na ovojnici »Razpis – Pomočnik direktorja za zdravstve-
no nego«. Kandidat naj vlogi priloži tudi program dela in 
razvoja zdravstvene nege v ZTM.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v 
zakonitem roku.

Zavod Republike Slovenije 
za transfuzijsko medicino

Št. 1003-4/2019-31860/1 Ob-2572/19

Svet Centra za socialno delo Osrednja Slove-
nija – vzhod razpisuje na podlagi 34. in 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni 
list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 
– ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in na 
podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 
52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – 
ZOA-A; v nadaljevanju ZSV), 25. in 27. člena Statuta 
Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod in 
sklepa 1. seje sveta zavoda z dne 20. 6. 2019, prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Centra za socialno delo  

Osrednja Slovenija – vzhod
Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/a 

kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še 
pogoje, določene v 56., 57. in 58. členu ZSV, in sicer:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izo-
brazbo iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ter 
opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva

ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo iz 69. čle-

na ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva in opravljen strokovni izpit iz podro-
čja socialnega varstva

in
– da ima opravljen program za vodenje socialno 

varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slo-
venije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno 
izobraževanje;

– predložiti mora program razvoja zavoda za man-
datno obdobje.

Ne glede na pogoj iz druge alinee je lahko za 
direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima 
opravljenega programa za vodenje socialno varstvene-
ga zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu 
od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer 
mu/ji mandat na podlagi zakona preneha.

Direktor/direktorica bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih 
delovnih izkušnjah kandidati/ke pošljejo priporočeno po 
pošti na naslov: Svet Centra za socialno delo Osrednja 
Slovenija – vzhod, Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, s 
pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«, 
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Druge objave

 Ob-2586/19
Na podlagi 101. in 104. člena Zakona o uresni-

čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prve-
ga odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 
31/18), prvega in sedmega odstavka 3. člena ter prvega 
odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije objav-
lja javni poziv (v nadaljevanju: javni poziv):

– Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih 
projektov, podprtih s strani mednarodnih kopro-
dukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma 
sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija 
Republike Slovenije v letu 2019.

Besedilo javnega poziva bo od dne 12. 7. 2019 da-
lje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, 
v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2019 Ob-2534/19
Upravna enota Velenje sprejme v hrambo pravila 

sindikata, vpisanega v evidenco statutov sindikatov z 
dnem izdaje te odločbe, pod zaporedno številko 117 in 
nazivom: SKVNS, Sindikat PUP – SAUBERMACHER, 
s sedežem Koroška cesta 46, 3320 Velenje.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 57/2012 Os-2452/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavi-
tev etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom 
Mlinska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 
1789/1 in 657 1789/2, na predlog priglasitelja Friderika 
Zgubič, Potrčeva 24, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa 
Peter Pečenik, odvetnik v Mariboru, zoper nasprotna 
udeleženca: 1. Gradis; GP Maribor p.o. – v stečaju, 
Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa stečaj-
ni upravitelj pozneje najdenega premoženja izbrisane 
pravne osebe, Gregor Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, 
Domžale, njega pa Alenka Reisner, odvetnica v Domža-
lah in 2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
Maribor, 6. 6. 2019 izdalo sklep o začetku postopka za 
vzpostavitev pravnih naslovov:

– prodajna pogodba št. 23-92/C z dne 10. 1. 1992, 
sklenjena med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje, 
Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal glavni 
direktor Franc Gačnik in kupcem Friderikom Zgubičem, 
stanujočim Potrčeva 24, Slovenska Bistrica, za poslovni 
prostor v I. nadstropju v izmeri 36,98 m², v trgovskem 
objektu C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na par-
celah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 
1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– aneks št. 1 k prodajni pogodbi št. 23-92/C z dne 
10. 1. 1992, sklenjen 24. 11. 1992 med prodajalcem 
Gradis, Gradbeno podjetje, Maribor, Gosposvetska ce-
sta 29, ki ga je zastopal glavni direktor Franc Gačnik in 
kupcem Friderikom Zgubičem, stanujočim Potrčeva 24, 
Slovenska Bistrica, v katerem sta stranki spremenili 
predmet pogodbe in je predmet prodaje poslovni prostor 
št. TL 34 v II. nadstropju v izmeri 36,98 m², objekta C2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo last-
ninske pravice v korist priglasitelja Friderika Zgubiča.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2019

N 57/2012 Os-2453/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavi-
tev etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom 
Mlinska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 
1789/1 in 657 1789/2, na predlog priglasitelja PNC Ne-
premičnine d.o.o., Lackova cesta 76, Maribor, zoper 
nasprotna udeleženca: 1. Gradis; GP Maribor p.o. – v 
stečaju, Gosposvetska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa 
stečajni upravitelj pozneje najdenega premoženja iz-
brisane pravne osebe, Gregor Gajšek s.p., Ljubljanska 
cesta 82, Domžale, njega pa Alenka Reisner, odvetnica 
v Domžalah in 2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, Maribor, 6. 6. 2019 izdalo sklep o začetku 
postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:

– kupoprodajne pogodbe št. 6/93 z dne 7. 6. 1993, 
sklenjena med prodajalcem EEK Videm d.o.o., Biser-
jane 6a, Videm pri Ščavnici, ki ga je zastopal direktor 
Branko Kocuvan in kupcem Josipom Vražičem, sta-
nujočim Polana 4c, Hoče, za lokal z oznako TL 27 v 
izmeri 23,07 m², v I. nadstropju v trgovskem objektu 
C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 
2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– kupoprodajna pogodba z dne 28. 2. 1998, skle-
njena med prodajalcem Josipom Vražičem, stanujočim 
Polana 4c, Hoče in kupcem PIN d.o.o., Mlinska ulica 22, 
Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Glavnik, za lokal 
z oznako TL 27 v izmeri 23,07 m², v I. nadstropju v trgo-
vskem objektu C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, 
na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 
1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo last-
ninske pravice v korist priglasitelja PNC Nepremičine 
d.o.o.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2019

N 57/2012 Os-2454/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Ka-

tji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev eta-
žne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlinska 
ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 in 
657 1789/2, na predlog priglasitelja PIN d.o.o., Mlinska 
ulica 22, Maribor, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gra-
dis; GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 29, 
Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj pozneje naj-
denega premoženja izbrisane pravne osebe, Gregor 
Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, Domžale, njega pa 
Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah in 2. Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 6. 6. 
2019 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnih naslovov:

– prodajna pogodba št. 22 B/91 z dne 13. 9. 1991, 
sklenjena med prodajalcem Gradis TG d.o.o., Maribor, 
Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal v.d. direktorja 
Branko Kokol in kupko Silvo Posedi, stanujočo Tomši-
čeva ulica 40, Maribor, za poslovni prostor št. 22 B v 
I. nadstropju v izmeri 18,49 m², v trgovskem objektu 
C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 
2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– kupoprodajna pogodba z dne 17. 11. 1997, skle-
njena med prodajalko Silvo Posedi, stanujočo Vošnja-
kova ulica 29, Maribor in kupcem PIN d.o.o., Mlinska 
ulica 22, Maribor, ki ga je zastopal direktor Jože Glavnik, 
za lokal z oznako TL 22-B v izmeri 18,49 m², v I. nadstro-
pju v trgovskem objektu C2 – kare B na Mlinski ulici v 
Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 
1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– prodajna pogodba št. 8/92-C2 z dne 14. 10. 1992, 
sklenjena med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje, 
Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal glav-
ni direktor Franc Gačnik in kupcem EEK Videm d.o.o., 
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Biserjane 6a, Videm pri Ščavnici, ki ga je zastopal direk-
tor Branko Kocuvan, za skladiščni kletni prostor GL6 v 
izmeri 11,90 m², poslovni prostor v kletni etaži v izmeri 
170 m², parkirišča ob objektu v kleti v izmeri 45,80 m², 
pritlični poslovni prostor GL 8 v izmeri 75,45 m², trgovine 
TL 23 do vključno TL 28 v skupni izmeri 239,85 m², trgo-
vine TL 36 do vključno TL 41 v skupni izmeri 239,85 m² 
in trgovine TL 49 do vključno TL 54 v skupni izmeri 
239,85 m², v trgovskem objektu C2 – kare B na Mlinski 
ulici v Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 
1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor- 
grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo last-
ninske pravice v korist priglasitelja PIN d.o.o.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2019

N 57/2012 Os-2455/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlin-
ska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 
in 657 1789/2, na predlog priglasitelja Jožeta Glavnik, 
Terčeva ulica 69, Maribor, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Gradis; GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvet-
ska cesta 29, Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj 
pozneje najdenega premoženja izbrisane pravne ose-
be, Gregor Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, Domža-
le, njega pa Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah in 
2. Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, 6. 6. 2019 izdalo sklep o začetku postopka za vzpo-
stavitev pravnega naslova: prodajna pogodba št. 252 z 
dne 5. 10. 2006, sklenjena med prodajalcema Marjeto 
Glavnik in Jožetom Glavnikom, stanujočima Terčeva 
ulica 69, Maribor in kupcem KBM – Leasing d.o.o., Ulica 
Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga je zastopal direktor Boris 
Cekov in sopogodbeno stranko Gaj Maribor d.o.o., Mlin-
ska ulica 22, Maribor, ki jo je zastopal mag. Aleš Glavnik, 
za poslovni prostor št. 21 v izmeri 36,98 m², v I. nadstro-
pju v trgovskem objektu C2 – kare B na Mlinski ulici v 
Mariboru, na parcelah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 
1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navede-
nih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega 
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
raj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo 
lastninske pravice v korist priglasitelja Jožeta Glavnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2019

N 57/2012 Os-2456/19
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 

Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi za vzpostavitev 
etažne lastnine na stavbi št. 657-2399, z naslovom Mlin-
ska ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 
in 657 1789/2, na predlog priglasitelja Novi Consilium 
d.o.o. – v stečaju, Mlinska ulica 22, Maribor, ki ga zasto-
pa stečajna upraviteljica Manca Vuk Osenar, Ferrarska 
ulica 12, Koper, zoper nasprotna udeleženca: 1. Gradis; 
GP Maribor p.o. – v stečaju, Gosposvetska cesta 29, 
Maribor, ki ga zastopa stečajni upravitelj pozneje naj-
denega premoženja izbrisane pravne osebe, Gregor 

Gajšek s.p., Ljubljanska cesta 82, Domžale, njega pa 
Alenka Reisner, odvetnica v Domžalah in 2. Mestna 
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, 6. 6. 
2019 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev 
pravnih naslovov:

– kupoprodajna pogodba št. 18/94 z dne 25. 1. 
1994, sklenjena med prodajalcem EEK Videm d.o.o., 
Biserjane 6a, Videm pri Ščavnici, ki ga je zastopal di-
rektor Branko Kocuvan in kupko ndl. Katjo Gašperič, 
stanujočo Borštnikova 20, Maribor, ki jo je zastopal 
zakoniti zastopnik Lado Gašperič, stanujoč Borštniko-
va 20, Maribor, za poslovni prostor z oznako TL 49/B v 
izmeri 17,50 m², v III. nadstropju v trgovskem objektu 
C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 
2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– kupoprodajna pogodba z dne 10. 2. 2011, skle-
njena med prodajalcem Gaj Maribor d.o.o., Mlinska 
ulica 22, Maribor, ki jo je zastopal direktor mag. Aleš 
Glavnik in kupcem Lefin d.o.o., Na soseski 10, Maribor, 
ki ga je zastopala direktorica Lilijana Novina, za po-
slovni prostor z oznako 657-2399-57 v izmeri 18,49 m², 
v III. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Mlinska 
ulica 22, Maribor, stoječi na parcelah št. 657 1789/1 in 
657 1789/2 (prej s komercialno oznako TL 49/B (poslov-
ni prostor št. 46) v III. nadstropju v trgovskem objektu 
C2 na Mlinski ulici 22, št. stavbe 657-2399 na parcelah 
št. 657 1789/1 in 657 1789/2).

– kupoprodajna pogodba št. TL 55 z dne 13. 11. 
1992, sklenjena med prodajalcem Gradis, Gradbeno 
podjetje, Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je za-
stopal glavni direktor Franc Gačnik in kupko Loreto Sta-
re, stanujočo Pajkova 22, Maribor, za poslovni prostor 
št. TL 55 v izmeri 23,26 m², v III. nadstropju v trgovskem 
objektu C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na par-
celah št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 
1890 in 2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– kupoprodajna pogodba z dne 26. 10. 2010, skle-
njena med prodajalko Loreto Stare, stanujočo 18107 
Glenmoore Drive West Palm Beach, Florida, ZDA, ki 
jo je zastopala pooblaščenka Dora Stare, stanujoča 
Pajkova 22, Maribor in kupcem Lefin d.o.o., Na so-
seski 10, Maribor, ki ga je zastopala direktorica Lili-
jana Novina, za poslovni prostor z oznako TL 55 v 
izmeri 23,26 m², v III. nadstropju v trgovskem objektu 
C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 
2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– prodajna pogodba št. 09/93 z dne 30. 4. 1993, 
sklenjena med prodajalcem Gradis, Gradbeno podje-
tje Maribor, Gosposvetska cesta 29, ki ga je zastopal 
v.d. direktorja Miro Primorac in kupcem SKB Banka 
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga je zastopal direk-
tor Ivan Nerad, za poslovne prostore TL 44 v izmeri 
24,13 m², TL 45 s teraso v izmeri 33,18 m², TL 46 v 
izmeri 36,98 m², TL 47 v izmeri 36,98 m² in TL 48 v iz-
meri 36,98 m², vse v III. nadstropju v trgovskem objektu 
C2 – kare B na Mlinski ulici v Mariboru, na parcelah 
št. 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 
2175/2, vse k.o. Maribor-grad.

– prodajna pogodba z dne 19. 10. 1998, sklenje-
na med prodajalcem SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, 
Ljubljana, ki ga je zastopal izvršni direktor Franci Žu-
mer in kupcem Matjažem Durjavo, stanujočim Razla-
gova 3, Maribor, za poslovne prostore TL 44 v izmeri 
24,13 m², TL 45 s teraso v izmeri 29,53 m², TL 46 v 
izmeri 36,98 m², TL 47 v izmeri 36,98 m² in TL 48 v iz-
meri 36,98 m², vse v III. nadstropju v trgovskem objek-
tu Mlinska ulica 22, Maribor, na parcelah št. 1788/1, 
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1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, 
vse k.o. Maribor-grad.

– prodajna pogodba 28122005 z dne 28. 12. 2005, 
sklenjena med prodajalcem Matjažem Durjavo, stanujo-
čim Ob bregu 28, Maribor in kupcem Arcada d.o.o., Mor-
je 32c, Fram, ki ga je zastopal direktor Iztok Rajšter, za 
poslovni prostor št. 6 v izmeri 36,98 m², v III. nadstropju 
v trgovskem objektu Mlinska ulica 22, Maribor, št. stavbe 
657-2399, na parceli št. 1789/1 k.o. Maribor-grad.

– kupoprodajna pogodba z dne 6. 12. 2010, skle-
njena med prodajalcem Arcada d.o.o., Morje 32c, Fram, 
ki ga je zastopal direktor Iztok Rajšter in kupcem Lefin 
d.o.o., Na soseski 10, Maribor, ki ga je zastopala direkto-
rica Lilijana Novina, za poslovni prostor št. 44, z oznako 
TL 48 v izmeri 36,98 m², v III. nadstropju v stavbi Mlin-
ska ulica 22 (objekt C), Maribor, na parcelah št. 1788/1, 
1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2, vse 
k.o. Maribor-grad.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih 
nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega oklica, 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih 
listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist priglasitelja Novi Consilium d.o.o. – v stečaju.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0872 I 3649/2018 Os-2241/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka Prours družba za upravljanje z nepremičninami d.o.o., 
matična številka 5839092000, davčna št. 69495122, Uli-
ca Josipine Turnograjske 8, Ljubljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Marjeta Cevc, po odv. Odvetniška pisarna Jane-
žič & Jarkovič d.o.o., Tavčarjeva ulica 8, Ljubljana, proti 
dolžniku Bogner, trgovina in gostinstvo, d.o.o., matična 
št. 6164803000, davčna št. 65209575, Ižanska cesta 305, 
Ljubljana, zaradi izterjave 4.405,18 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi za-
časni zastopnik odvetnik Matej Verce, Dunajska cesta 41, 
1000 Ljubljana, iz razloga, ker je sedež dolžnika neznan.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal vse dotlej, 
dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil 
pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2019

I N 275/2019 Os-2317/19
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravoso-

dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi 
predlagateljice Žive Zidar Borja, Štihova 25, Ljubljana, ki 
jo zastopa Odvetniška družba Ježek & Snoj iz Ljubljane, 
zoper nasprotnega udeleženca Michela Alonsa Barreto 
Borja, bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zve-
ze, dne 24. maja 2019 sklenilo:

Za začasnega zastopnika nasprotnega udeleženca 
se imenuje odvetnik Igor Dernovšek, Tavčarjeva ulica 6, 
Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2019

II D 21/2004 Os-2357/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

– vodji oddelka Nadji Podobnik Oblak v zapuščinski 
zadevi po pok. Apoloniji Košir, roj. Suhadolc, hči Ivana, 
rojena 21. 2. 1899, umrla 8. 1. 1989, nazadnje stanujo-
ča 1045 E. 61 St., Cleveland, Ohio, ZDA, državljanka 
Republike Slovenije in ZDA, sklenilo, da se dedičema 
Cecilii Adams in Josephu Koširju na podlagi 4. in 5. toč-
ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju 
(ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Ivana 
Stošiča, Slomškova ulica 15, Ljubljana, ker navedena 
dediča živita v tujini oziroma je njuno prebivališče ne-
znano, nimata pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se 
jima vročitev ni mogla opraviti.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovana dediča 
zastopal od dneva postavitve pa vse do takrat, dokler 
dediča ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 2019

0865 I 2307/2017 Os-2536/19
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ce Zavarovalnice Triglav, d.d., matična št. 5063345000, 
davčna št. 80040306, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
zoper dolžnika Franca Mirt, EMŠO 2811962500191, 
Matjaževa ulica 15, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 
15.557,32 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Francu Mirtu se na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni za-
stopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Robert Zakraj-
šek, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2019

D 84/2016 Os-2461/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 

Poloni Klančič v zapuščinski zadevi po dne 1. 11. 1964 
razglašenem za mrtvega Brumat Jožefa, roj. 31. 10. 
1894, z zadnjim stalnim prebivališčem Renče 376, izven 
naroka, dne 30. 5. 2019 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dedinji Nadi Brumat, 
poročeni Vermoet, neznanega bivališča, v tem postopku 
postavi začasni zastopnik, odvetnik Miran Škrinjar, Go-
riška cesta 25, 5270 Ajdovščina, dedinji Angeli Brumat, 
neznanega bivališča, pa začasna zastopnica odvetnica 
Nataša Škrlj, Prvomajska 23, 5000 Nova Gorica, ki bo-
sta zastopala dediča v zapuščinski zadevi D 84/2016 
vse dokler dedinji ali njuni pooblaščenci ne nastopijo 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 5. 2019

N 36/2019 Os-2478/19
Pred Okrajnim sodiščem na Ptuju je v teku neprav-

dni postopek predlagatelja Franca Lopert, Koseze 105, 
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Petrovče, ki ga zastopa Rosita Gabrilo, odvetnica v Ce-
lju, zoper nasprotno udeleženko Martino Preiml, Treff 
– Hugerstrasse 163, Seeboden, zaradi razdružitve so-
lastnega premoženja.

Sodišče je v nepravdni zadevi na predlog predla-
gatelja zaradi dejansko neznanega naslova nasprotne 
udeleženke le-tej v skladu s 4. in 5. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v 
povezavi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Vanjo Janžeko-
vič, Mestni trg 4, Ptuj.

Začasna zastopnica ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do ta-
krat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 6. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 101/2019 Os-2104/19
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 

Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Jazbinšek 
Urši, roj. 23. 9. 1973, umrli 9. 2. 2019, nazadnje stan. 
Perovo 26, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa 
o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob 
smrti samska, brez otrok, dedič II. dednega reda pa se 
je dedovanju odpovedal.

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

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

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 6. 5. 2019

O 71/68 Os-2353/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Ivani Klinar, rojeni Pristov, hčerki 
Jakoba, rojeni 25. 12. 1878, nazadnje stanujoči Planina 
pod Golico št. 75, ki je umrla dne 27. 3. 1964.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Planina.
Ker dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena 

Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki mislijo, da ima-
jo pravico do dediščine po pokojni Klinar Ivani, naj se 
priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po 
objavi tega oklica.

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 5. 2019

D 133/2018 Os-2356/19
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojnem Albertu Kuretu, sinu Ivana Kureta 
in Uršule Konestabo, rojenem 17. 9. 1917, nazadnje 
bivajočem v Izoli, Pietro Coppo 35 in razglašenim za 
mrtvega z dnem 18. 9. 1987.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
predstavljajo solastniški deleži na treh nepremičninah.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 5. 2019

D 160/2012 Os-2433/19
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Angeli Hohenegger, roj. Leopold, 
hčeri Janeza, delavki, roj. 26. 10. 1953, državljanki Re-
publike Slovenije, poročeni, umrli 8. 2. 2012, nazadnje 
stan. Zasadi 4.

Ker se ne ve ali je kaj pokojničinih sorodnikov, ki bi 
bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in 
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega okli-
ca ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 6. 2019

O 300/1961 Os-1915/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Ani Kocjančič, prej Maglica, roj. Dodič, roj. 21. 10. 1900, 
ki je umrla 6. 2. 1929, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Gradišče pri Materiji 30, 6243 Obrov, v zemljiški knjigi 
je vpisana kot Ana Maglica, roj. Dodič, Gradišče 30, 
6243 Obrov.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustni-
činih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne 
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 5. 4. 2019

D 66/2019 Os-2293/19
Pri Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah je v 

teku zapuščinski postopek po pokojni Katarini Brečko, 
rojeni 20. 11. 1834, nazadnje stanujoči Bezina 35, Slo-
venske Konjice, ki je umrla 18. 3. 1911, sodišče poziva 
dediče, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo tukajšnjemu sodišču v zadevi D 66/2019, naj-
kasneje v enem letu od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 5. 2019

Oklici pogrešanih

N 9/2019 Os-2458/19
Pred Okrajnim sodiščem v Postojni poteka na pre-

dlog predlagateljice Občine Postojna, zoper nasprotne-
ga udeleženca Ivana Bizjak, rojen dne 18. 12. 1890, 
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neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer, odvetnik Rihard Braniselj iz Postojne, postopek 
razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.

O pogrešanemu je znano zgolj to, da je rojen 
18. 12. 1890 v Postojni in je najverjetneje umrl okrog 
leta 1970 v Milanu. Poročen je bil z Marijo Turk, ki je 
bila rojena 18. 1. 1893, poročila sta se dne 18. 7. 1921. 
Imela sta tri otroke, sina Milana Ivana, roj. 11. 6. 1922, 
Borisa Antona, roj. 16. 11. 1926 in hčerko Aldo Ano, ro-
jeno 23. 11. 1930, katera naj bi bila poročena Luzi Alfier. 
Družina se je v Italijo odselila 31. 1. 1951. Pogrešani je 
v zemljiški knjigi Republike Slovenije vpisan kot lastnik 
do celote nepremičnin, k.o. 2490 Postojna parcele 3006, 
k.o. 2490 Postojna parcele 3007 in k.o. 2490 Postojna 
parcele 163/18. V zadnjih petih letih ni nobenega poro-
čila ter ni podatka o njegovem obstoju.

Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki 
bi karkoli vedeli o njegovem življenju, zlasti pa smrti, pa 
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Postojni 
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 5. 2019
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Preklici

Spričevala preklicujejo

Lakner Jan, Cankarjeva cesta 14, Kamnik, indeks, 
št. 20130123, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakul-
teta, leto izdaje 2013. gnn-340658

Okorn Jožica, Levarjeva 33, Ljubljana, diplomo, 
izdajatelj Pedagoška akademija, leto izdaje 1985. 
gno-340657

Vinkovič Marko, Bukovci 10, Markovci, diplomo 
št. BG-123, izdajatelj Univerza v Mariboru, FGPA, leto 
izdaje 2017. gnx-340673

Drugo preklicujejo

AGRO G.M. MARJAN BUČINEL, Neblo 10A, Dobro-
vo v Brdih, izvod licence, št. 013378/001. gnm-340659

Aldžić Nedžad, Gorenje Blato 109, Škofljica, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500054973000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnz-340671

ARBEN d.o.o., Viška cesta 27, Ljubljana, izvod 
licence, št. G008047/07451/001, za vozilo Škoda Oc-
tavia, reg. št. LJ672-HE, veljavnost do 9. 5. 2021. 
gnd-340668

Bržan Aleš, Triban 6, Koper – Capodistria, odločbo 
o izbrisu čolna IZ-1126, št. 3734-25-93/2016/1, izdajatelj 
Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2016. gnf-340666

CODOGNOTTO d.o.o., Mirce 23, Ajdovščina, iz-
vod licence, št. GE007822/05791/005, za tovorno vo-
zilo, reg. št. GOMH673, veljavnost do 27. 3. 2020. 
gnr-340629

Hribernik Miran, Šmartno v Tuhinju 9, Laze v Tuhi-
nju, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem pro-
metu, št. 617607, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto 
izdaje 2004. gnh-340664

INTER LOGISTIKA, d.o.o., Sermin 8A, Ko-
per – Capodistria, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500017351002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Boštjan Potočnik. gnp-340631

Ivančič Mirko, Ozka ulica 3, Rače, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500023693001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnu-340626

JOŽEF TRANSPORT d.o.o., Jakob pri Šentjur-
ju 24, Šentjur, spričevalo o strokovni usposobljenosti, 
št. 601293, izdano na ime Jožef Kukovič, izdajatelj 
Inter-es d.o.o., leto izdaje 1997. gns-340628

KANDID TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 2018 069890, država Romunija, oznaka 
države 642. gnw-340674

KANDID TRANS d.o.o., Sovretova ulica 58, Krško, 
dovolilnico, št. 2018 069889, država Romunija, oznaka 
države 642. gnv-340675

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2648/2017, iz-
dano na ime Velić Bekir, veljavnost od 5. 6. 2017 do 6. 4. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno-340632

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1990/2016, iz-
dano na ime Umićević Goran, veljavnost od 9. 5. 2016 

do 8. 6. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnn-340633

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-6584/2017, iz-
dano na ime Japić Safet, veljavnost od 20. 10. 2017 
do 19. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm-340634

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-3-3033/2017, iz-
dano na ime Isaković Edin, veljavnost od 3. 7. 2017 do 
28. 9. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnl-340635

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-2-1736/2016, 
izdano na ime Topčagić Izudin, veljavnost od 1. 5. 2016 
do 13. 4. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnk-340636

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-434/2016, 
izdano na ime Topčagić Izudin, veljavnost od 1. 2. 2016 
do 30. 4. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnj-340637

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2016, iz-
dano na ime Topčagić Izudin, veljavnost od 4. 1. 2016 
do 31. 1. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-340638

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-3-1583/2018, iz-
dano na ime Šteković Dejan, veljavnost od 19. 3. 2018 
do 14. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnh-340639

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-4212/2015, iz-
dano na ime Stojanović Nenad, veljavnost od 4. 11. 
2015 do 2. 2. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gng-340640

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1212/2015, iz-
dano na ime Rahman Dževad, veljavnost od 25. 3. 2015 
do 26. 3. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnf-340641

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1846/2016, iz-
dano na ime Rahimić Suad, veljavnost od 2. 5. 2016 
do 1. 10. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gne-340642

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-1388/2016, iz-
dano na ime Rahimić Suad, veljavnost od 29. 3. 2016 
do 1. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnd-340643

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2835/2018, iz-
dano na ime Milanović Đuro, veljavnost od 1. 6. 2018 
do 31. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnc-340644

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-3-4282/2017, 
izdano na ime Memić Nermin, veljavnost od 8. 8. 2017 
do 9. 7. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnb-340645

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 010007/AD35-2-1638/2012, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 45 / 12. 7. 2019 / Stran 1585 

izdano na ime Kurtović Omer, veljavnost od 16. 4. 2012 
do 30. 6. 2012, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnz-340646

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-3973/2018, iz-
dano na ime Kokrehel Goran, veljavnost od 16. 8. 2018 
do 12. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gny-340647

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2157/2018, iz-
dano na ime Kličić Aldin, veljavnost od 23. 4. 2018 do 
20. 6. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnx-340648

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-4824/2015, iz-
dano na ime Jović Željko, veljavnost od 23. 12. 2015 
do 17. 3. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw-340649

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-4464/2015, iz-
dano na ime Jović Željko, veljavnost od 23. 11. 2015 
do 17. 12. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-340650

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2589/2017, iz-
dano na ime Isaković Edin, veljavnost od 1. 6. 2017 do 
28. 6. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnu-340651

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-2-2669/2017, iz-
dano na ime Goletić Elvir, veljavnost od 5. 6. 2017 do 
18. 4. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnt-340652

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-3-3757/2018, 
izdano na ime Đorđević Nedeljko, veljavnost od 30. 7. 
2018 do 12. 12. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gns-340653

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Mengeš, 
potrdilo za voznika, št. 013424/SŠD16-4-1805/2016, iz-
dano na ime Džakulić Elvis, veljavnost od 21. 4. 2016 
do 20. 7. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnr-340654

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 013424/RB16-2-1416/2016, 

izdano na ime Džakulić Elvis, veljavnost od 31. 3. 2016 
do 20. 4. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnq-340655

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, potrdilo za voznika, št. 010007/RB35-2-3883/2013, 
izdano na ime Džakulić Adnan, veljavnost od 16. 9. 2013 
do 30. 1. 2014, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnp-340656

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, izvod licence, št. 010007/013, za vozilo Mercedes- 
Benz, reg. št. LJ X7-07Z, veljavnost do 8. 12. 2014. 
gnk-340661

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, izvod licence, št. 013424/074, za vozilo Iveco, reg. 
št. LJ 140-PH, veljavnost do 12. 9. 2019. gnj-340662

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenjska cesta 9, Men-
geš, izvod licence, št. 013424/072, za vozilo Ive-
co, reg. št. LJ 160-PH, veljavnost do 12. 9. 2019. 
gni-340663

Mahorič Peter, Varpolje 71, Rečica ob Savinji, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500012874002, izdal 
Cetis Celje d.d. gnl-340660

MESTNI TAKSI SIMONA KÖBERL S.P., Bezenško-
va ulica 61, Maribor, izvod licence, št. 013804/001, za 
vozilo Citroen C4 Grand Picasso, reg. št. MB GA-591, 
veljavnost do 30. 3. 2022. gnq-340630

NIKOTRANS & BEGRAD d.o.o., Savska loka 23, 
Kranj, izvod licence, št. GE009907/06752/027, za vozilo 
reg. št. KRNN253, veljavnost do 5. 7. 2023. gny-340672

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
292/d Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska 
cesta 50. gnc-340669

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
313 Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska ce-
sta 50. gnb-340670

S B M Vinica d.o.o., Hrast pri Vinici 50, Vinica, 
izvod licence, št. GE010397/03814/004, za vozilo Vol-
vo, reg. št. NM DK-654, veljavnost do 18. 3. 2024. 
gne-340667

Zorman Primož, Javornik 26, Ravne na Koroškem, 
certifikat za NPK varnostnik, št. C575, izdajatelj Zbor-
nica za razvoj slovenskega osebnega varovanja, leto 
izdaje 2009. gng-340665



Stran 1586 / Št. 45 / 12. 7. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. 
– direktorica Petra Škodlar • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad ni-list.si – 
e-pošta: info@uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1561
Razpisi delovnih mest 1576
Druge objave 1577
Evidence sindikatov 1578
Objave sodišč 1579
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 1579
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1581
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1582
Oklici pogrešanih 1582
Preklici 1584
Spričevala preklicujejo 1584
Drugo preklicujejo 1584


	Javni razpisi
	Razpisi delovnih mest
	Druge objave
	Evidence sindikatov
	Objave sodišč
	Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
	Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
	Oklici dedičem in neznanim upnikom
	Oklici pogrešanih

	Preklici
	Spričevala preklicujejo
	Drugo preklicujejo


		2019-07-12T16:22:22+0200
	Petra Škodlar
	Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije




