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Javni razpisi

Št. 303-9-0/2016/8 Ob-2699/16

Preklic
Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-

nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, obja-
vlja preklic Javnega razpisa za sofinanciranje individu-
alnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 
v letih 2016 in 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 49/16 z dne 8. 7. 2016.

Prispele vloge na ta javni razpis bodo vrnjene pri-
javiteljem.

Informacije o nadaljnjih aktivnostih bodo obja-
vljene na spletnih straneh www.spiritslovenia.si in 
www.izvoznookno.si.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

Št. 1-208/16 Ob-2684/16

Sprememba
Fakulteta za uporabne družbene študije (FUDŠ), 

Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja 
spremembo Javnega razpisa za kandidata za mladega 
raziskovalca za leto 2016.

V javnem razpisu za kandidata za mladega razisko-
valca za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 47 dne 1. 7. 2016, se spremeni rok prijave na javni 
razpis, in sicer je prijava mogoča do 15. avgusta 2016.

Ostale določbe razpisa ostanejo nespremenjene.
Prijavni obrazec s prilogami ter dodatne informa-

cije in pogoji so objavljeni na spletni strani fakultete: 
http://www.fuds.si.

Fakulteta za uporabne družbene študije

Št. 6100-0001/2016-201 Ob-2686/16

Popravek
Občina Ravne na Koroškem objavlja popravek Jav-

nega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov na področju kulture v Občini Ravne na Koro-
škem za leto 2016, ki je bil objavljen v Razglasnem delu 
Uradnega lista RS, št. 21 z dne 18. 3. 2016, in sicer:

5. točka in prva alineja 5. točke javnega razpisa se 
spremenita in se na novo glasita:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za predmet razpisa, znaša 34.164,03 €:

– programi ljubiteljske kulture – 33.164,03 €.
Občina Ravne na Koroškem

Št. 8020-20/2016-43 Ob-2702/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 
z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o spodbujanju skla-
dnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 
96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in 
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvoj-
nih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Repu-
blike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011 in 3/13), 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), Partnerskega 
sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za ob-
dobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 
30. 10. 2014 (objavljen na: http://www.svrk.gov.si/), Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 11. 12. 2014 (objavljen na: http://www.
svrk.gov.si/), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za zdru-
žljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 
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Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014; v nadaljevanju 
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014), Uredbe komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije 
L 352/1), priglašene sheme državne pomoči Programa 
izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. 
priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve she-
me: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), Uredba 
o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 103/2013), Uredba o dodeljevanju regi-
onalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regio-
nalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za 
zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14), 
priglašene sheme državne pomoči Regionalna shema 
državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014, 
datum potrditve sheme: 24. 12. 2014; trajanje sheme: 
31. 12. 2020), Odloka o izvedbenem načrtu Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16), Zakona o spremlja-
nju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe 
o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih dr-
žavnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« 
(Uradni list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14), Meril za izbor 
operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 
(objavljena na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljuc-
ni-dokumenti), Smernic o poenostavljenih možnostih 
obračunavanja stroškov (objavljene na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), Programa izvajanja fi-
nančnih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020 št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 
2015 s spr. in dop. z dne 6. 5. 2016, Ustanovitvenega 
akta Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 
23. 7. 2009 (čistopis SV 883/15 z dne 31. 12. 2015) 
(objavljen na: http://www.regionalnisklad.si/predpisi), 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: 
Splošni pogoji Sklada) (objavljeno na: http://www.regi-
onalnisklad.si/predpisi), Sporazuma o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa pri izvajanju št. 303-7/2016/5 
z dne 10. 5. 2016, Pogodbe št. C 2130-16R570002 
o izvedbi javnega razpisa »Spodbude za MSP v lesar-
stvu« št. 302-24/2016/19 z dne 3. 6. 2016 in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori 
javnemu razpisu, št. 3-1/2/MGRT/0, z dne 26. 7. 2016, 
Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 
1310 Ribnica (v nadaljnjem besedilu: SRRS) objavlja

javni razpis
Spodbude za MSP v lesarstvu

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa, 
ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Slo-
venski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a,1310 
Ribnica (v nadaljevanju: SRRS).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali 

izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in 
obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). 
Javni razpis je namenjen:

– spodbujanju pro izvodov in storitev z višjo dodano 
vrednostjo,

– ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane 
vrednosti na zaposlenega v MSP,

– spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovlji-
vih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učin-

kovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije 
v krožno gospodarstvo.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je pri-
spevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spod-
bujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
darske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, ki je 
»povečanje dodane vrednosti MSP«.

Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje 

ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
– spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, 

ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, pora-
be energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 11 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla 
ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila 
zaposlenih za najmanj 6 zaposlenih, izraženo kot pov-
prečno število delovnih ur.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih 
cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan pro izvod 
ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa.

2.3. Regija izvajanja projekta
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v Vzho-

dni in Zahodni kohezijski regiji Republike Slovenije.
Sredstva se bodo delila na Vzhodno oziroma Zaho-

dno kohezijsko regijo, v odvisnosti od tega, kje bo upra-
vičenec (to je prijavitelj), izvajal aktivnosti projekta (kar 
pomeni: kje bo sedež podjetja oziroma poslovni naslov 
njegove podružnice, kjer se izvaja aktivnost v času po 
oddaji vloge oziroma v trenutku plačila pomoči za upra-
vičence, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža v Republiki 
Sloveniji oziroma podružnice na lokaciji projekta).

Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na 
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni 
kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.

3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis 
se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preobli-
kovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list 
RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva 
registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno 
podjetje opravljena pred 1. 1. 2014. Za opredelitev MSP 
se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014. Prijavitelji morajo ob določanju velikosti 
podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja 
(neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko 
obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge 
I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Za povezane druž-
be se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških 
deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob pri-
javi na razpis na trg uvajajo pro izvode in storitve na 
področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno 
s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), registrirano glavno 
ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene 
v aktu o ustanovitvi sub jekta:

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, pro-
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva, ali
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– oddelek C31 Pro izvodnja pohištva (razen razreda 
C 31.03 – pro izvodnja žimnic).

Na razpis se lahko prijavi tudi podjetje, s sedežem 
v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima 
najkasneje ob prvem črpanju sredstev poslovni naslov 
podružnice v Republiki Sloveniji, oziroma prijavitelj z re-
gistrirano podružnico na lokaciji projekta, kar bo doka-
zoval z vpisom v davčni register skladno z Zakonom 
o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) ter v so-
dni register RS. Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo 
o tem, da bo do oddaje prvega zahtevka za izplačilo 
izvedel zahtevan vpis, ter se opredelil o tem, v kateri 
regiji bo izvajal svojo dejavnost. V primeru, da prijavitelj 
do oddaje prvega zahtevka vpisa ne izvede, bo SRRS 
odstopil od pogodbe.

V okviru javnega razpisa niso upravičeni javni raz-
iskovalni zavodi, ki pa lahko nastopajo za posamezne 
upravičence kot zunanji izvajalci pogodbenih raziskav 
ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih 
izključno za projekt.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelj mora v poslovnem načrtu v prijavni do-

kumentaciji predstaviti učinke, ki bodo omogočali mer-
jenje rezultatov. Učinke rasti, razvoja in zaposlovanja 
je treba konkretizirati v rasti in razvoju podjetja v pove-
zavi s projektom ter s tem povezane stroške upošte-
vati v finančnih projekcijah (npr. število delovnih mest, 
povečana dodana vrednost na zaposlenega, povečan 
tržni delež …). Ponujeni pro izvodi in storitve morajo biti 
tržno naravnani.

Dokazila potrebna za vstopne pogoje so navedena 
v točki II.4. Pogoji za kandidiranje in dokazila v razpisni 
dokumentaciji.

Odgovorna oseba prijavitelja mora podati po razpi-
su zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako, 
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja la-
žnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo SRRS 
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in ka-
zenskimi postopki.

V primeru dokazila v tujem jeziku je prijavitelj dol-
žan predložiti krajši prevod predloženega dokazila, ki ga 
s podpisom potrdi odgovorna oseba prijavitelja.

4. A. Splošni pogoji za prijavitelja
Prijavitelji so podjetja, opredeljena v točki 3. tega 

javnega razpisa in ki:
– niso v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 

14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, 
Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr.),

– niso v postopku prisilne poravnave, poenostavlje-
ne prisilne poravnave ali stečaja,

– niso v postopku izbrisa brez likvidacije ali prisilne 
likvidacije ali likvidacije,

– ne prejemajo ali niso v postopku pridobivanja dr-
žavnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT 
(Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 5/11, 39/13 in 56/53) 
in niso podjetja v težavah skladno z 18. točko 2. člena 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,

– so bila ustanovljena pred 1. 1. 2014. Pogoj velja 
tako za sedež domačega, kot tudi tujega podjetja, ne 
velja pa v primeru podružnice tujega podjetja,

– so ustvarjala promet iz glavne dejavnosti v letih 
2014 in 2015,

– so imela delež skupnega kapitala v obveznostih 
do virov sredstev oziroma skupni pasivi v enem od za-
dnjih dveh let (2014 ali 2015) nad 25,00 %,

– so po bilanci uspeha na dan 31. 12. 2015 izkazo-
vala povprečno najmanj 1 zaposleno osebo po delovnih 
urah (Ajpes),

– niso za iste stroške pridobila ali niso v postopku 
pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih 
proračunskih virov, ki bi skupaj s sredstvi po tem javnem 
razpisu presegla dovoljene pragove državnih pomoči 
oziroma pomoči »de minimis«,

– imajo poravnane obveznosti do zaposlenih ter do 
države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do 
države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravno-
močnim izvršilnim naslovom,

– imajo poravnane obveznosti do SRRS,
– dejanski lastnik družbe v skladu z 19. členom 

Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Skl. US: 
U-I-54/06-32 (48/09 popr.) 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E, 
19/14) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in fi-
nanciranja terorizma.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki 
opravljajo naslednje dejavnosti oziroma projekt, ki ga 
želijo izvesti, spada v sektor:

a) ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (1),

b) ladjedelništva,
c) pro izvodnje in distribucije energije ter energetske 

infrastrukture,
d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta 

št. 2010/787/EU z dne 10. 12. 2010 o državnih pomo-
čeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov 
(UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24),

e) primarne kmetijske pro izvodnje, opredeljene 
v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

f) gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008),
g) jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se ukvar-

jajo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. čle-
na Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,

h) industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki se 
ukvarjajo s pro izvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 
2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014,

i) prometa in s tem povezani infrastrukturi, na-
vedenih v 45. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014,

j) predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, kadar je:
a. znesek pomoči določen na podlagi cene oziro-

ma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

b. je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

k) ki je izločen iz shem državnih pomoči v Evropski 
uniji.

Po regionalni shemi državnih pomoči do pomoči po 
tem javnem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki je prene-
hal z enako ali podobno dejavnostjo v Evropskem go-
spodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 
13. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014. Preneha-
nje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne 
oznake po SKD 2008.

Na podlagi regionalne sheme državnih pomoči ter 
sheme državnih pomoči “Program izvajanja finančnih 
spodbud MGRT – de miminis”, pomoč tudi ni dovoljena 
za prijavitelje, ki so v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
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4. B. Pogoji za projekt
Prijavljeni projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt mora biti izveden na področju uporabe 

lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora 
biti nad 50 %) (registracija projekta na področju SKD 
2008 C16 ali C31 Pro izvodnja pohištva (razen razreda 
C 31.03 – pro izvodnja žimnic)),

– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020«,

– projekt oziroma rezultat projekta (pro izvod/sto-
ritev) mora prispevati k učinkovitejšem ravnanju z viri 
(pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju 
uporabe lesnih ostankov itd.),

– rezultat projekta (pro izvod/storitev) mora biti tržno 
naravnan in izkazovati višjo dodano vrednost, kar prija-
vitelj dokazuje s poslovnim načrtom,

– s projektom se mora pri prijavitelju (na ravni pod-
jetja in v neposredni povezavi skupaj s projektom) dve 
leti po zaključku projekta (31. 12.) povečati število za-
poslenih po delovnih urah za najmanj 5 % oziroma za 
vsaj 1 zaposlenega, v kolikor predstavlja 5 % manj kot 
1 zaposlenega, ali dodano vrednost na zaposlenega za 
najmanj 3 %, glede na vrednost po poslovnih izkazih na 
dan 31. 12. 2015,

– iz predložene prijavne dokumentacije mora 
biti razvidno, da za končni pro izvod, ki izhaja iz 
poslovno-pro izvodnega procesa prijavitelja, v povezavi 
s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost proda-
je predvidenih izdelkov,

– projekt ne sme izkazovati več kot dveletni kumu-
lativni negativni denarni tok,

– projekt ne sme biti ekološko sporen,
– projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovo-

ljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno 
slovensko in evropsko zakonodajo,

– projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učin-
ke na prijaviteljevo poslovanje,

– projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge na 
razpis,

– projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in 
nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 in se ne sme pričeti izvajati pred od-
dajo vloge na javni razpis,

– nakup opredmetenih in neopredmetenih osnov-
nih sredstev se mora nanašati na postavitev novega 
pro izvodnega obrata, širitev obstoječega obrata ali za-
četek nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo 
pro izvoda ali pro izvodnega procesa v obstoječem pro-
izvodnem obratu. V primeru sredstev, dodeljenih za:

– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote ozi-
roma podružnice na pro izvode in storitve, ki jih ta po-
slovna enota oziroma podružnica prej ni pro izvajala, 
morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov 
presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno 
uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev 
v poslovnem letu pred začetkom del.

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa 
v obstoječi poslovni enoti, morajo upravičeni stroški pre-
segati znesek amortizacije sredstev, povezanih s pro-
izvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih 
treh poslovnih letih.

– višina sofinanciranja upravičenih stroškov posa-
meznega projekta mora znašati vsaj 50.000,00 EUR ter 
največ 500.000,00 EUR,

– prijavitelj mora zagotoviti razliko med dodeljeni-
mi sredstvi in skupno vrednostjo upravičenih stroškov 
projekta ter prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev 

Vzhodni kohezijski regiji oziroma prijavitelj s projektom 
v Zahodni kohezijski regiji pa najmanj 30 % v skupni 
upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena 
javna sredstva,

– iz predložene finančne konstrukcije v okviru pri-
javljenega projekta, mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. 
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pri-
čakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter 
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev 
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,

– zapiranje upravičene finančne konstrukcije pro-
jekta z lizingom ni dovoljeno,

– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije dr-
žavih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, 
kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št. 
priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne po-
moči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I),

– prijavitelji bodo vodili posebno, ločeno knjigovod-
sko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov, ki 
se nanašajo na projekt pod krajšim nazivom, ki ga bodo 
navedli v Obrazcu 1 vloge na javni razpis.

Na podlagi 13. točke 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 se za del enotnega investicijskega 
projekta šteje vsak začetni projekt, ki ga je začel isti 
prijavitelj in z njim povezana podjetja v obdobju treh let 
od datuma začetka del na drugem projektu, ki prejema 
pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake 
po uredbi o SKD 2008.

Sofinanciranje tudi ni dovoljeno:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 

neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče 
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.

– v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga da-
jalo prednost pred uporabo uvoženega blaga.

5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna ko-

misija za izvedbo postopka javnega razpisa. Vsaka vlo-
ga bo ocenjena s strani dveh ocenjevalcev, upošteva 
se povprečje dveh ocen. Strokovno komisijo imenuje 
direktor SRRS (v nadaljevanju: strokovna komisija).

5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 

vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga skla-
dna s predmetom, namenom in s ciljem javnega razpisa 
ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpi-
sa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, name-
nom in s ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh 
pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po 
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge 
pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

1. Povezovanje in pridobitve znanja v gozdno-lesni 
verigi

2. Predmet projekta
3. Območje prodajnega trga za pro izvod/storitev, ki 

je predmet projekta
4. Tržna analiza, konkurenca
5. Plan prodaje, trženja, komercializacije pro-

izvoda/storitve, ki izhaja iz projekta
6. Dodana vrednost izdelka, storitve oziroma sto-

pnja tehnološke zahtevnosti pro izvoda, storitve na pod-
lagi projekta

7. Povečanje števila zaposlenih
8. Dodana vrednost na zaposlenega
9. Certifikati prijavitelja
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10. Uporaba lesnih sort
11. Dejavnost prijavitelja
12. Energetska in snovna učinkovitost na podlagi 

projekta
13. Boniteta prijavitelja
14. Izvedljivost projekta
15. Lokacija projekta
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije.
5.2. Postopek izbora
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje jav-

nega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti po-
samezne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa 
in načrtovati dinamiko doseganja ciljev. Izpolnjevanje 
pogojev mora izhajati iz celotne vloge in se bo prever-
jalo tekom celotnega izvajanja projekta. Če vloga ne 
bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne1. V primeru, 
da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa 
o sofinanciranju, se pogodba ne bo podpisala, sklep pa 
odpravil. Če pa se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po 
podpisu pogodbe, bo SRRS odstopil od pogodbe, pri če-
mer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na transakcijski račun (v nadaljevanju: »TRR«) 
do dneva vračila SRRS.

V primeru, da bo po uporabi merila Indeks razvojne 
ogroženosti še vedno več projektov ocenjenih z enakim 
številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu št. 2. 
»Predmet projekta«, zatem bodo imele prednost vloge 
po merilu št. 6. »Dodana vrednost izdelka, storitve ozi-
roma stopnja tehnološke zahtevnosti pro izvoda, storitve 
na podlagi projekta« in nazadnje bodo imele prednost 
vloge po merilu št. 7. »Povečanje števila zaposlenih«.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru 
odobrenih projektov, znaša skupaj 5.880.000,00 EUR, 
in sicer:

– 3.992.040,00 EUR – namenska sredstva EU, 
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni ra-
zvoj, proračunska postavke MGRT – 160057 PN 3.1 
– Snovna in energetska učinkovitost – les V 14-20-EU:

– v letu 2016: 2.336.020,00 EUR in
– v letu 2017: 1.656.020,00 EUR

– 1.887.960,00 EUR – namenska sredstva EU, Za-
hodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj, 
proračunska postavke MGRT – 160058 PN 3.1 – Snov-
na in energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU:

– v letu 2016: 1.163.980,00 EUR in
– v letu 2017: 723.980,00 EUR

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2016 do 2017, oziroma do porabe sredstev. Predvideno 
koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upra-
vičenosti za porabo sredstev je:

– v letu 2016: 3.500.000,00 EUR,
– v letu 2017: 2.380.000,00 EUR.
Prispevek nacionalne udeležbe za sofinanciranje 

projektov bo zagotovljen z lastnimi viri upravičenca.
Posamezno podjetje lahko nastopa na javnem raz-

pisu največ v okviru ene vloge.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s po-

godbo o sofinanciranju med SRRS in izbranim prijavi-
teljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega 
načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračun-
skih sredstev.

Izplačila SRRS so odvisna od razpoložljivosti prora-
čunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. 
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe 
na proračunskih postavkah, lahko SRRS razveljavi jav-
ni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno 
s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vre-
dnost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj ne 
strinja s predlogom SRRS se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

7. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene she-

me Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: 
BE02-2399245-2014) ter sheme državne pomoči Pro-
grama izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).

Velikost vsakega posameznega podjetja (in s tem 
intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Ured-
be Komisije (EU) št. 651/2014.

Če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog 
ugotovi, da je velikost prijavitelja napačno opredeljena 
na način, ki bi posledično vplival na to, da prijavitelj ni 
upravičen do višine subvencije, ki jo zaproša, se takšna 
vloga prijavitelja lahko zavrne, razen v kolikor prijavitelj 
na poziv SRRS zapre finančno konstrukcijo projekta iz 
lastnih virov, ki niso posojilni.

Delež sofinanciranja projekta na podlagi regionalne 
sheme državnih pomoči in “de minimis” sheme lahko 
skupaj znaša do največ 75 % upravičenih stroškov za 

1 Zoper sklep SRRS ni pritožbe, dovoljen pa je upravni 
spor.

Prijavitelj mora v času obravnave vloge na poziv 
SRRS osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni 
projekt.

Ocenjevanje vseh vlog, ki izpolnjujejo vse pogoje 
iz 4. točke javnega razpisa, bo izvedla strokovna komi-
sija. Komisija SRRS lahko s soglasjem direktorja SRRS 
k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce in stro-
kovnjake iz delovnega področja razpisa.

Spodnja meja za sofinanciranje je najmanj 45 točk, 
v kar ni vključena ocena iz sklopa merila »Lokacija 
projekta«.

Strokovna komisija med pozitivno ocenjenimi vlo-
gami za sofinanciranje predlaga vloge po vrstnem redu 
skupnega števila dobljenih točk od najbolje do najslabše 
ocenjene.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim 
skupnim številom točk, bodo imele prednost vloge po 
dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik 
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) 
glede na sedež podjetja prijavitelja oziroma poslovni na-
slov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:

Dodatno merilo 1: Indeks razvojne 
ogroženosti

Št. točk

1 Pomurska 12
2 Zasavska 11
3 Primorsko-notranjska 10
4 Podravska 9
5 Koroška 8
6 Posavska 7
7 Goriška 6
8 Savinjska 5
9 Obalno-kraška 4
10 Gorenjska 3
11 Jugovzhodna Slovenija 2
12 Osrednjeslovenska 1
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projekte upravičencev v Vzhodni kohezijski regiji in do 
70 % za projekte upravičencev v Zahodni kohezijski 
regiji. Prijavitelj mora zagotoviti razliko med dodeljeni-
mi sredstvi in skupno vrednostjo upravičenih stroškov 
projekta ter prispevati najmanj 25 oziroma 30 % lastnih 
sredstev Vzhodni kohezijski regiji oziroma prijavitelj 
s projektom v Zahodni kohezijski regiji pa najmanj 30 % 
v skupni upravičeni vrednosti projekta, v katera niso 
vključena javna sredstva.

Skupni znesek de minimis pomoči, dodeljene »eno-
tnemu« podjetju, ne sme presegati zneska, določenega 
za pomoč »de minimis« v kateremkoli obdobju treh po-
slovnih let od zadnjega prejema takšne pomoči in velja 
ne glede na obliko ali namen pomoči. Skupni znesek 
pomoči »de minimis« za gospodarstvo ne sme prese-
gati 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prevozu 100.000 EUR) 
v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, ne glede na 
vir prejema.

Če podjetje opravlja komercialne cestne prevoze 
tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja 
zgornja meja v višini 200.000 EUR, se zgornja meja v vi-

šini 200.000 EUR uporablja za to podjetje, če podjetje 
na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razli-
kovanje med stroški, zagotovi, da korist za dejavnost 
cestnega tovornega prometa ne presega 100.000 EUR.

Prijavitelj, ki bo upravičen do državne pomoči, mora 
upoštevati pravilo kumulacije državnih pomoči. Skupna 
višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upra-
vičenimi stroški ne sme presegati največje intenzivnosti 
pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema 
državnih pomoči.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno 
po pravilu »de minimis«, glede na enake upravičene 
stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje in-
tenzivnosti državnih pomoči.

8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili Evropske kohezijske politike, regional-
no shemo državnih pomoči, de minimis shemo in veljav-
nimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020.

8.1. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči

Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči po shemi državnih pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I)
Upravičeni stroški po shemi de minimis
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu 
zaposlitve na projektu, največ do 70 % celotnih upravičenih stroškov projekta, in ki vključujejo stroške bruto 
plače, povečane za prispevke delodajalca (bruto bruto plača) do višine največ 1.431,36 EUR mesečno za polno 
zaposleno osebo na projektu za normiranih 174 ur, če delodajalec ne povrne teh stroškov iz drugih virov (npr. 
boleznina nad 30 dni ...).
– posredni (operativni) stroški – dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, 
zalog in podobnih izdelkov, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Posredni stroški so določeni kot 
pavšal v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na projektu.
– stroški storitev zunanjih izvajalcev – stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po 
običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev (kot so stroški zunanjih strokovnjakov 
za usposabljanje, mentorstvo, mreženje, promocijo ipd.), uporabljenih izključno za projekt. Vrednost navedenih 
upravičenih stroškov te alineje ne sme presegati 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta.
Prijavitelj lahko za stroške iz sklopa po shemi de minimis pridobi največ 200.000,00 EUR ob upoštevanju pravila de 
minimis.

Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči po Regionalni shemi državnih pomoči (št. priglasitve: 
BE02-2399245-2014)
Upravičeni stroški po Regionalni shemi državnih pomoči
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in novih strojev) do 60 % celotnih 
upravičenih stroškov projekta.
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam 
prijavljenega projekta) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta.
Intenzivnosti pomoči Regionalna shema državnih pomoči:
– mikro in mala podjetja: Vzhodna Slovenija 45 % upravičenih stroškov, Zahodna Slovenija 35 % upravičenih 
stroškov
– srednja podjetja: Vzhodna Slovenija 35 % upravičenih stroškov, Zahodna Slovenija 25 % upravičenih stroškov.

Financirani projekti oziroma upravičeni stroški, ki 
so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključ-
no pri upravičencu, ter se:

– v primeru osnovnih sredstev vključiti v aktivo pod-
jetja ter obravnavati kot sredstva, ki se amortizirajo,

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od ne-
povezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več 
kapitalsko povezana s prijaviteljem; lastniški deleži 
ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). 
Nakup tudi ni dovoljen med sorodniki prvega, drugega 
in tretjega dednega reda ali med fizično osebo ustano-

viteljem s.p.-ja oziroma med lastnikom gospodarske 
družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi 
družbami, po Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014. Ome-
jitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi 
med prodajalcem in prijaviteljem, katerih lastniki so 
v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastni-
štvo v pravnih osebah,

– v primeru osnovnih sredstev, ki so predmet so-
financiranja, ohraniti na upravičenih območjih in v lasti 
upravičenca vsaj do konca (31. 12.) tretjega leta po 
zaključku projekta.
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Neopredmetena osnovna sredstva se morajo upo-
rabljati izključno pri upravičencu, ki je prejel regionalno 
državno pomoč in morajo ostati povezana s projektom, 
za katerega je dodeljena pomoč, najmanj najmanj tri leta 
po zaključku projekta (31. 12.).

Osnovna sredstva se lahko prodajo tretji osebi pred 
potekom roka pod pogojem, da podjetje nabavi druga 
osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnolo-
gijo za enak namen ter pod pogojem, da se gospodar-
ska dejavnost ohrani na določenem območju do konca 
(31. 12.) tretjega leta po zaključku projekta. Upravičenec 
mora o tem predhodno pridobiti soglasje SRRS.

Davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek.
Dokazila za upravičenost stroškov projekta so:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju pro-

jekta,
– dokazila o doseženih ciljih (rezultatih),
– dokazila za upravičenost posamezne vrste stro-

škov glede na določila tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– izpis računovodske evidence stroškovnega mesta 
za projekt,

– druge priloge, kot. npr. dokazilo o registraciji po-
družnice.

Dokazila za upravičenost stroškov projekta po sklo-
pih upravičenih stroškov in načini poročanja so podrob-
neje predstavljena v točki II.5.4. “Način financiranja in 
dokazovanje upravičenih stroškov” razpisne dokumen-
tacije.

V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil 
o upravičenosti stroškov projekta v rokih, določenih za 
izstavljanje zahtevkov za izplačilo, ali v rokih za dopol-
njevanje dokazil, ki jih zahteva in določi SRRS, SRRS 
zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR 
do dneva vračila SRRS.

Upravičenec mora najkasneje v 30 dneh po za-
ključku celotnega projekta, SRRS posredovati poročilo 
o zaključku celotnega projekta.

8.2. Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za upravičene stroške pri projektu (razen za posre-

dne (operativne) stroške) se za uveljavljanje upravičenih 
stroškov uporablja dokazila dejansko nastalih in plača-
nih upravičenih stroškov.

Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temelj-
nimi načeli Zakona o javnem naročanju in pogodbo o sofi-
nanciranju. To pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi 
zahtevka za izplačilo za vsako naročanje blaga v okviru 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter 
stroškov pogodbenih raziskav ter svetovalnih in drugih 
ustreznih storitev, katerih vrednost brez DDV presega 
znesek 50.000,00 EUR, SRRS predložili tudi popolno 
dokumentacijo o izbiri izvajalcev (dokumentacijo o izbiri 
ponudnika, zbiranje ponudb, zapisniki o izbiri itd.), vsaj 
tri ponudbe, pogodbo z izvajalcem in morebitne anekse 
k pogodbam). V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno 
in ekonomsko upravičeno iz poslovnih oziroma tehničnih 
razlogov, poda upravičenec SRRS utemeljeno obrazloži-
tev izbire izvajalca, v kolikor je potrebno oziroma možno, 
podprto tudi z ustreznimi dokazili.

8.2.2. Pavšalno financiranje za posredne stroške, 
vezane na projekt

Za dodatne režijske stroške in druge stroški poslo-
vanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih 
izdelkov, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi 
projekta. Posredni stroški so določeni kot pavšal v višini 
do 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja na 
projektu.

8.3. Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena 

pogodba o sofinanciranju.
Vzorec pogodbe o sofinanciranju je del razpisne 

dokumentacije.
SRRS in izbrani prijavitelj s pogodbo o sofinancira-

nju določita obseg in dinamiko sofinanciranja projekta.
Izbranega prijavitelja bo SRRS pozval k podpisu po-

godbe. Če se izbrani prijavitelj v roku osmih dni od preje-
ma poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.

Odobrena sredstva upravičenec, ki je pravna ose-
ba, obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami 
upravičenca skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili 
za izpolnitev in unovčenje menic ter notarsko ali upravno 
overjeno izvršnico.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa 
vključuje leto 2016 ter leto 2017.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prič-
ne z oddajo vloge.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stro-
ški, nastali v obdobju od oddaje vloge na javni razpis. 
Obdobje upravičenosti za izdatke (plačila) navedenih 
upravičenih stroškov je do datuma izstavitve zadnjega 
zahtevka za sofinanciranje.

Posamezen projekt se lahko izvaja najdlje do 
31. 12. 2017, in sicer morajo biti vse upravičene aktivno-
sti projekta v letu 2016 izvedene najkasneje do 17. 10. 
2016, ko je tudi rok zahtevka za odobrena sredstva 
v letu 2016, oziroma 30. 9. 2017 za upravičene aktiv-
nosti projekta v letu 2017, ko je tudi rok za predložitev 
zadnjega zahtevka za izplačilo.

Datumi izstavljanja zahtevkov za sofinanciranje so 
določeni v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec lahko 
izstavi največ 1 zahtevek v letu 2016 in največ 3 zah-
tevke v letu 2017.

10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in 

eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene 
obrazce, določene v razpisni dokumentaciji v točki II.7.1. 
Vsebina vloge.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi more-
bitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo iz-
kazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na javni razpis.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikaci-

je predmeta vloge oziroma vsebino projekta,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je SRRS prejel v postopku dode-
litve sredstev.

Prijavitelj sme ob pisnem soglasju SRRS popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 
ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev 
ne sme vsebinsko spreminjati.

Posamezno podjetje se lahko na javni razpis prijavi 
največ z eno vlogo.

Vlogo na javni razpis odda prijavitelj projekta, ki 
nastopa samostojno.

Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na prija-
vitelja ter na prijavljen projekt.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, fi-
nančni zahtevek pa izražen v EUR.

Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem 
podpisanem in žigosanem izvodu skupaj z vsemi obrazci 
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in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključ-
ku, v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis Spodbude za MSP 
v lesarstvu«, in prispeti na naslov: Slovenski regionalni 
razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Podatki 
v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi 
v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskla-
dnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, 
da je za presojo pomembna tiskana in podpisana oblika.

11. 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

Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, 
ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Na-
vodili organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/dokumen-
ti/navodila/navodila-ou-na-podrocju-komuniciranja-vse-
bin-ekp-2014–2020.pdf), bodo opredeljene v pogodbi 
o sofinanciranju.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
jektu in spremljanja ter evidentiranja projekta

Upravičenec, ki izvaja projekt, mora hraniti vso do-
kumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi 
Republike Slovenije (Zakon o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih) še 10 let po zaključ-
ku projekta oziroma v skladu s pravili Evropske unije 
(Uredba 1303/2013/EU), za potrebe revizije oziroma kot 
dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih projekta za obdobje treh let, in sicer od 
31. decembra po predložitvi zadnjega zahtevka, ki vsebu-
jejo končne izdatke končanega projekta, oziroma najmanj 
do 31. 12. 2019 za projekte zaključene v letu 2016 ter naj-
manj do 31. 12. 2020 za projekte zaključene v letu 2017.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za projekt računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt 
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pre-
gled nad namensko porabo sredstev, ne glede na raču-
novodska pravila Republike Slovenije.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o projektu nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani SRRS, ministrstva (MGRT) kot posredniškega 
organa, organa upravljanja (SVRK), organa za potrje-
vanje (MF), revizijskega organa (UNP) ter drugih slo-
venskih 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 sofinanciranega projek-
ta. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upraviče-
nec omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate 
projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
samem predhodno pisno obveščen, SRRS in ministrstvo 
(MGRT) pa lahko opravita tudi nenajavljeno pregled na 
terenu. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s pri-
poročili iz končnih poročil nadzornih organov in redno 
obveščati SRRS o izvedenih ukrepih.

14. 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 cilje projekta uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju 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.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem 
besedilu: 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. 
Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek 
ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega 
značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih po-
datkov v vlogi, bo SRRS lahko domneval, da vloga po 
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov pri projektu

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

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih bo 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
projekta, so natančneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji.

O doseganju ciljev upravičenec poroča SRRS 
ob predložitvi vsakega zahtevka za izplačilo, končnem 
poročilu in v letnih poročilih.

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko 
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so pod-
laga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz 
vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova 
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot ta-
kšni tudi podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.

Upravičenec mora doseči v vlogi napovedane cilje:
– povečanje števila zaposlenih po delovnih urah 

(tj. zaposlenih na ravni podjetja skupaj s projektom) ali
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, in
– vstop pro izvoda oziroma storitve na tržišče, ki 

je predmet projekta,
pri projektih zaključenih v letu 2016 v letu 2018, pri pro-
jektih zaključenih v letu 2017 pa v letu 2019 (preverja se 
po stanju na dan 31. 12. 2018 oziroma 31. 12. 2019).
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V primeru, da upravičenec ne bo dokazal izpolnitve 
v prejšnjem odstavku navedenih ciljev, bo SRRS zahte-
val vračilo že izplačanih sredstev skupaj s pripadajoči-
mi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila 
sredstev do dneva vračila. V primeru, da bo upravičenec 
samo delno dosegel enega od zahtevanih ciljev nave-
denih v prvih dveh alinejah prejšnjega odstavka, to je ali 
povečanja števila zaposlenih ali povišanje dodane vre-
dnost na zaposlenega, bo SRRS zahteval vračilo samo 
sorazmernega dela prejetih sredstev skupaj s pripadajo-
čimi zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila 
sredstev do dneva vračila, glede na zastavljeni cilj, ki je 
bližje pogodbeno določenima ciljema.

Upravičenec se zavezuje, da bo še 3 leta po za-
ključku projekta SRRS dostavljal letna poročila o izva-
janju projekta, in sicer najkasneje do 31. 3. tekočega 
leta za preteklo leto (tj. še do 31. 3. 2021 za projekte 
zaključene v letu 2017).

V kolikor je potrebno, mora upravičenec po kon-
čanih aktivnostih in zaključenem projektu, posredovati 
vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval SRRS 
ter ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, 
organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski 
in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da 
upravičenec takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne 
odgovori, SRRS zahteva vračilo deleža ali celote preje-
tih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila 
SRRS.

17. Omejitve glede sprememb projekta v skladu 
s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Če v treh letih (31. 12.) po zaključku celotnega 
projekta pri upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz upravičenega območja;

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

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

je upravičenec dolžan vrniti vsa neupravičeno pre-
jeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila SRRS sorazmerno z obdobjem, v zvezi 
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do re-
snih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: 
v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja pro-
jektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec 
SRRS ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odloči-
tev SRRS o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila SRRS. Če je takšno ravnanje namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro-
jektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na 
projektu niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe 

(EU) št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom 
Republike Slovenije, bo SRRS odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila SRRS.

20. Posledice, če se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov ali, da je višina sofinanciranja pri 
projektu presegla maksimalne dovoljene stopnje oziro-
ma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči: 
v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla 
maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovo-
ljene intenzivnosti ali znesek pomoči, SRRS pogodbo 
odpove in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno 
izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili 
državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na po-
dročju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz pro-
računa SRRS na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev SRRS. Če je dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

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

Rok za predložitev vlog je 29. 8. 2016.
Predvideno je 1 odpiranje vlog. Odpiranje vlog ne 

bo javno in bo potekalo v prostorih SRRS.
Prijavitelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali 

osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru 
osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana 
do 29. 8. 2016, do 14. ure.

Kot pravočasno prispela vloga se upošteva vloga, 
ki ima poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo 
ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.

Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov pri-
javitelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, 
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporo-
čeno po pošti, ali tajništva sklada, če je vloga oddana 
osebno na sedežu SRRS.

Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste 
prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu z 10. toč-
ko tega javnega razpisa. Vloge, ki jih prijavitelji v roku 
8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne do-
polnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne 
zavržejo.

Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot 
neutemeljene zavrnejo.

Neustrezno označene, nepravočasno prispele in 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo 
obravnavale in bodo s sklepom zavržene ter vrnjene 
prijavitelju.

SRRS si pridržuje pravico, da lahko javni razpis ka-
darkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo 
v Uradnem listu RS.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vlo-
ge, ki bi bila naslednja, upravičena do subvencije.

22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

O dodelitvi sredstev odloči direktor SRRS s skle-
pom.

Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni 
praviloma v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Zoper sklep SRRS ni pritožbe, dovoljen pa je uprav-
ni spor.



Stran 1774 / Št. 52 / 29. 7. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

23. Kraj in čas, kjerlahko zainteresirane osebe dvi-
gnejo razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe 
lahko pridobijo vso dokumentacijo; besedilo javnega 
razpisa in obrazce na spletni strani: http://www.regional-
nisklad.si/, ali pa jo lahko v tiskani obliki (razen prijavnih 
obrazcev, ki so v elektronski obliki) pridobijo na SRRS, 
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica in v času, navedenem 
v 24. točki tega javnega razpisa.

24. Dodatne informacije: uradne informacije o jav-
nem razpisu lahko podajo le uslužbenci SRRS. Zain-
teresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur 
v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 
ali preko elektronske pošte: info@regionalnisklad.si ozi-
roma v rubriki vprašanja in odgovori v sklopu razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. Uradne ure SRRS 
so ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. ter 12. uro 
ter ob sredah še med 14. ter 15. uro. V zadevi elektron-
ske pošte je potrebno navesti, da se zadeva nanaša na 
Javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvu.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-2705/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regio-
nalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj pode-
želja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in raz-
veljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njene izved-
bene uredbe, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 
št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih 
pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predloži-
tev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih 
za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upra-
vljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in po-
sredniškimi organi, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 
št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za 
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za ra-
zvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ri-
bištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ci-
ljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mej-
nikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomen-
klaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske 
sklade, 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, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napred-
ku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni 
akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast 
in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strate-
gijo, revizijsko 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 Evrop-
skega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poroči-
la o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, 
Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, Delegirane Uredbe Ko-
misije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopol-
nitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamen-
ta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor 
in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajno-
stnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Zakona o integriteti in preprečeva-
nju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno preči-
ščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notra-
njim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list 
RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o izvedbe-
nem načrtu Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16 
in 35/16), 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 in 36/16), Partnerskega spora-
zuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 
30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, št. 
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Smernic 
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo upo-
rabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija iz-
vede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, Navodil organa upra-
vljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske po-
litike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v program-
skem obdobju 2014–2020, številka 007-69/2015/1, ver-
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zija 1.00, z dne 17. 7. 2015, Navodil organa upravljanja 
za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poro-
čanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske po-
litike v programskem obdobju 2014–2020, šte-
vilka 007-71/2015-10, verzija 1.04, z dne 20. 6. 2016, 
Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za 
sredstva evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020, številka 007-66/2015-4, verzija 
1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravljanja za 
izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, številka 0070-1/2013-SVLR/3, ver-
zija 1.0, z dne 28. 7. 2015, Smernic Evropske komisije 
za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih finan-
cira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskla-
dnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne 
na:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof-
fic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Zakona 
o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni 
list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Ustanovitve-
nega akta Javnega sklada Republike Slovenije za pod-
jetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 
71/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega skla-
da Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2016, ki 
ga je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2016, sklep Vlade RS 
št. 47602-33/2015/6, Zakona o javnih skladih (Uradni list 
RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Splošnih pogojev po-
slovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 
veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), 
priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020), Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/2016), Programa izvajanja finanč-
nih spodbud ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo 2015-2020 št. 3030-14/2015/8, z dne 22. 4. 2015, 
Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020 (objavljena na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti), navodil organa upravlja-
nja za programsko obdobje 2014–2020 (objavljena na: 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), Smernic o poe-
nostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (obja-
vljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), po-
godbe št.: C2130-16G410000 o izvajanju in financiranju 
javnega razpisa spodbude za zagon podjetij v problem-
skih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 
2016–2017 (sklenjene med Javnim skladom Republike 
Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) in odločitve o podpori Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade 
in kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0 z dne 29. 7. 2016, 
objavlja Slovenski podjetniški sklad

javni razpis
Spodbude za zagon podjetij v problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo  
v letih 2016–2017 (P2R)

Javni razpis je usklajen s posredniškim organom 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s po-
godbo št. C2130-16G410000.

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa, 
ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Javni 
sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza 
Koclja 22, 2000 Maribor.

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij financira Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifič-
nega cilja: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podje-
tij, predvsem zagonskih (start-up) podjetij«.

2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novo-

ustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in 
realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja 
stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter 
izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih 
trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen 
prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno 
uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s poten-
cialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji 
pro izvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispeva-
ti k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta na-
men se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa 
podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:
– zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih 

območjih z visoko brezposelnostjo,
– zagon novih podjetij,
– nova delovna mesta in zaposlovanje.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (subven-

cije) operacij zagona podjetja, priprave tržnih produktov 
in komercializacije na trgu novoustanovljenih podjetij, 
delujočih na problemskih področjih z visoko brezpo-
selnostjo, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v 
nadaljevanju: Sklad) v letu 2016.

2.3 Regije oziroma območja izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajali v pro-

blemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki so geo-
grafsko locirana v Vzhodni kohezijski regiji.

3. Upravičenci / ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis 
se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preobli-
kovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer 
je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno 
podjetje opravljena od 1. 1. 2014. Za opredelitev MSP 
se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež pod-
jetja, kjer se bo izvajala aktivnost operacije v celoti, na 
enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko 
brezposelnostjo:

– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltin-
ci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, 
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Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, 
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, 
Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti 
Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Pola-
na in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče 
ob Dravi,

– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, 
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna 
občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, 
Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka 
in Radlje ob Dravi),

– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,
in so bila registrirana od 1. 1. 2014 do 23. 8. 2016 
(upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum 
priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega 
podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa 
socialnega podjetja).

Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje 
vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemelji-
tev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po 
prejemu sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati 
aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj 
do 31. 12. 2020.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji kandidiranja za spodbudo:
– podjetje mora imeti sedež podjetja in izvajati ak-

tivnosti operacije v eni od občin, navedenih v prejšnjem 
poglavju,

– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let po 
zadnjem izplačilu sredstev, do 31. 12. 2020,

– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo pred-
videno poslovanje z dobičkom najkasneje od leta 2017 
naprej,

– ponujeni pro izvodi in storitve, ki so rezultat razvo-
ja morajo biti tržno naravnani,

– vloga mora biti skladna z namenom, ciljem 
in predmetom javnega razpisa.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Re-

publike Slovenije in ki redno ne izplačujejo plač/socialnih 
prispevkov,

– ki so naslovnik neporavnanega naloga za izter-
javo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva 
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno 
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– ki pridobivajo pomoč po Zakonu o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah,

– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,

– glede katerih je v razmerju do ministrstva ali 
Sklada podana prepoved poslovanja v obsegu, kot iz-
haja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo),

– katerih dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. čle-
nom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financi-
ranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 
108/12 – ZIS-E in 19/14) je/so vpleten/i v postopke pra-
nja denarja in financiranja terorizma,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
z dne 18. 12. 2013, opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Ured-
ba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
ške pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, 

v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce;

– ki bi prejela pomoč, dodeljeno pod pogojem, da 
se domačim pro izvodom pri uporabi daje prednost pred 
uvoženimi.

Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge 
in se bo preverjalo tekom celotnega izvajanja projekta. 
Če se bo neizpolnjevanje pogojev ugotovilo po sklenitvi 
pogodbe, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo 
vseh že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva plačila do vrnitve.

5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sred-
stev

5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

1. vključenost v obstoječe oblike spodbujanja pod-
jetništva,

2. inovativnost,
3. povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 

10. 10. 2016,
4. reference/izkušnje in zaposlenost lastnikov pod-

jetja,
5. strategija trženja in pretežni prodajni trg,
6. trajni učinek storitve/izdelka.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor upravičencev).

5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje, je 50 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge ti-
stih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe 
so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okvi-
ru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in 
niso izpolnili zadanih ciljev.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da prido-
bi več vlagateljev 50 ali več točk, kot je na razpolago 
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki 
so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk 
imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk pri me-
rilu inovativnost, nato reference/izkušnje in zaposlenost 
lastnikov podjetja, nato strategija trženja in pretežni 
prodajni trg, nato vključenost v obstoječe oblike spod-
bujanja podjetništva, nato trajni učinek storitve/izdelka 
in nazadnje povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 
do 10. 10. 2016.
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Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša do 
1.200.000,00 EUR za leto 2016 in do 2.000.000,00 EUR 
za leto 2017.

Maksimalna odobrena višina subvencije za upravi-
čenca je do največ 40.000,00 EUR EUR v dveh letnih 
izplačilih, in sicer do največ 15.000,00 EUR v letu 2016 
in do največ 25.000,00 EUR v letu 2017.

Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna RS za leti 
2016 in 2017 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sred-
stva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot sledi:

Proračunska postavka Leto 2016 Leto 2017
160063 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU 900.000,00 1.500.000,00
160064 – PN3.1 – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-SLO 300.000,00 500.000,00
SKUPAJ: 1.200.000,00 2.000.000,00

Dinamika sofinanciranja se lahko spremeni na pi-
sni predlog upravičenca le s pisnim dodatkom k pogod-
bi, vendar le ob utemeljenih razlogih in pod pogojem, 
da ima ministrstvo na razpolago prosta proračunska 
sredstva.

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohezij-
sko politiko in namenskimi sredstvi slovenske udeležbe 
za financiranje kohezijske politike znaša za Vzhodno 
kohezijsko regijo 75,00 % / 25,00 %.

Dinamika financiranja operacije bo določena s po-
godbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vla-
gateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega 
načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračun-
skih sredstev.

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

Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z ob-
javo spremembe javnega razpisa o povečanju sred-
stev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi 
sredstev.

7. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili ko-
hezijske politike

Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni 
razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, 
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 
31. 12. 2020) (v nadaljevanju shema državnih pomoči 
de minimis).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, 
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu 
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme prese-
gati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh poslov-
nih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR 

za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovor-
nem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora.

Podjetje – upravičenec do državne pomoči (to je 
vlagatelj) mora upoštevati pravilo kumulacije državnih 
pomoči. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de 
minimis do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR 
oziroma 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se 
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za finan-
ciranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla 
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen 
za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o sku-
pnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki 
ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skla-
dno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih 
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pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezij-
ske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dosto-
pne na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navo-
dila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obraču-
navanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).

8.1 Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 

sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v ne-
opredmetena sredstva (nakup programske opreme). 
Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere 
vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV;

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne 
storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, ra-
čunovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR. 
Upravičene do sofinanciranja so zgolj storitve, katerih 
vrednost znaša najmanj 300,00 EUR brez DDV;

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni 
čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo 
kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu 
operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za naj-
več dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev 
realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi za-
poslitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);

– posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obli-
ki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stro-
škov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, 
ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko 
obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materia-
la, goriva, vode, telefona itd.).

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih 
oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba 
ne sme biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) 
s podjetjem-upravičencem. Davek na dodano vrednost 
ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni 
zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške 
ne spadajo cestna transportna sredstva, nakup zemljišč, 
gradnja in nakup nepremičnin.

Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih 
stroškov operacije.

Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno 
z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačeva-
nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev 
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

8.2 Način dokazovanja upravičenih stroškov
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov 

z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti v skla-
du z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 in Smernicami o poenostavljenih 
možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, 
september 2014).

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

nih sredstev (nove opreme), stroške investicij v neo-
predmetena osnovna sredstva (programska oprema) in 
stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje 
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko 
nastalih in plačanih upravičenih stroških.

8.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stro-
ške dela

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške 
plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela 
na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena 
na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice 
stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom za produkt P2R (MGRT, maj 2016). 
Metodologija upošteva Zakon o minimalni plači in osta-
lo 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 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ 
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posa-
mezni mesec.

Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stro-
ška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom:

– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to 
ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba 
razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo 
delovnega mesta;

– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina 
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.

8.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, 
vezane na projekt

Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opre-
deli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. 
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo 
v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih 
stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom ose-
bja, ki izvaja dela na operaciji. Dokazilo o nastanku po-
srednih stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana 
listina za obračun pavšalnega financiranja posrednih 
stroškov.

8.3 Način financiranja
Maksimalna odobrena višina subvencije za upravi-

čenca je do največ 40.000,00 EUR v dveh letnih izpla-
čilih, in sicer do največ 15.000,00 EUR v letu 2016 in 
do največ 25.000,00 EUR v letu 2017. Prvo izplačilo bo 
izvedeno po oddaji zahtevka za sofinanciranje in kontroli 
doseganja ciljev v letu 2016 in drugo po oddaji zahtevka 
za sofinanciranje in kontroli doseganja ciljev v letu 2017.

Minimalna višina upravičenih stroškov za sofinan-
ciranje je 20.000,00 EUR v dveh letih skupaj. Vloge vla-
gateljev, ki ne dosegajo najmanj 20.000,00 EUR upra-
vičenih stroškov za sofinanciranje, se kot neustrezne 
zavrnejo. V kolikor se ob oddaji drugega zahtevka v letu 
2017 ugotovi, da višina upravičenih stroškov operacije 
v dveh letih skupaj ne dosega 20.000,00 EUR, se zah-
tevek zavrne, sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa 
mora vrniti že izplačano subvencijo skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije.

V kolikor bo Sklad ugotovil, da so v vlogi med upra-
vičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški, lahko 
vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te stroške izloči in 
pozove vlagatelja k predložitvi izjave, da je kljub izločitvi 
neupravičenih stroškov iz sofinanciranja, finančna kon-
strukcija naložbe zaprta.

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

Sofinanciranje se odobri za povračilo stroškov ope-
racije, nastalih in plačanih od 1. 1. 2016 do 10. 10. 2017.
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Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci 
v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z do-
kazili o doseženih kazalnikih/ciljih, ki so bili načrtovani 
in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Končni znesek sub-
vencije je plačan na podlagi v celoti doseženega fizič-
nega zaključka operacije, ustrezno potrjenega s strani 
upravičenca in preverjenega s strani Sklada.

Upravičenec mora poslati prvi zahtevek za sofinan-
ciranje najkasneje do 17. 10. 2016, drugi zahtevek pa 
najkasneje do 16. 10. 2017.

Vzorec zahtevka je v poglavju VI. razpisne doku-
mentacije

10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
10.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje s seznamom 

stroškov. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu 
http://evloge.podjetniskisklad.si, obvezno izpolnite in po-
sredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili 
spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektron-
sko pošiljanje in tiskanje prijavnega lista. Tiskani prijavni 
list potrdite s podpisom in štampiljko1 ter ga predložite 
v vlogi. Pred tiskanjem spletnega obrazca je treba le 
tega potrditi!

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je mo-
žna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

11. 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 ter morebitno dopolnilno financiranje

Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, 
ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno z Na-
vodili organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 (dostopno na http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila), bodo opredeljene v pogodbi o so-
financiranju.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
prihodnjih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
zakonodajo Republike Slovenije.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer 
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije, 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen 
s strani Sklada.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora izbrani vlagatelj voditi in spremljati porabo sred-
stev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem 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.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot 
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za 
potrjevanje, 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 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate 
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kra-
ju samem predhodno pisno obveščen, Sklad pa lahko 
opravi tudi nenajavljen pregled na terenu. Upravičenec 
bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih po-
ročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo 
o izvedenih ukrepih.

14. 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-

1 Če podjetje ne posluje s štampiljko mora to napisati.

2. Predstavitveni načrt2 ali poslovni načrt (če vlaga-
telj z njim že razpolaga), ki zajema analizo poslovanja 
za leto 2015 (če je podjetje v letu 2015 že poslovalo) 
ter prihodnje poslovanje najmanj vključno z letom 2020.

2 Na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si 
je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripo-
močkov za izdelavo predstavitvenega načrta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

Če vloga ne bo formalno popolna, bo vlagatelj pi-
sno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem 
roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna 
zavrže.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifi-

kacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vpli-

vali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku do-
delitve sredstev.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede, zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

10.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »Ne 
odpiraj – P2R/16«.

http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=117
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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 cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju 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.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vloge so javni razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti 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, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15), ki 
niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite ozi-
roma dostopne javnosti. Kot poslovno skrivnost lahko 
vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa. Vlagatelji morajo pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije: ni relevantno.

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

17. 1 Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinan-

ciranju vsaj enega zaposlenega3 za polni delovni čas. Za 
potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba 
tudi nosilec dejavnosti pri s.p.4 (če je to njegova edina 
podlaga za zavarovanje).

Sklad bo pred izplačilom subvencije preverjal iz-
polnjevanja napovedanih ciljev. Če upravičenec ne re-
alizira napovedanega povečanja števila zaposlenih do 
10. 10. 2016 in ohranitve tega števila do 10. 10. 2017, 
ni upravičen do sofinanciranja. Prav tako upravičenec 
ni upravičen do sofinanciranja, v kolikor niso doseženi 
izvedbeni cilji zagona poslovanja podjetja, kot je bilo 
načrtovano z vlogo.

Posamezen znesek subvencije je plačan na pod-
lagi v celoti doseženih ciljev faze operacije, ustrezno 
potrjenega s strani upravičenca in preverjenega s strani 
Sklada.

Upravičenci bodo morali po zadnjem izplačilu sub-
vencije izpolnjevati sledeče cilje:

– najmanj ohraniti napovedano število zaposlenih 
z dne 10. 10. 2016 še najmanj 3 leta po zadnjem iz-
plačilu subvencije oziroma do 31. 12. 2020. V zvezi 
z ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih, so dovo-
ljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 
45 koledarskih dni v obdobju od 11. 10. 2017 do konca 
spremljanja operacije, to je 31. 12. 2020, oziroma naj-
manj 3 leta po zadnjem izplačilu subvencije, v kolikor se 
izplačilo izvede po 31. 12. 2017;

– ohraniti sedež podjetja in dejavnost podjetja na 
problemskem območju še najmanj 3 leta po zadnjem 
izplačilu subvencije.

Sklad bo po preteku 3 let po zadnjem izplačilu 
subvencije preveril doseganje zastavljenih ciljev ope-
racije. Če upravičenec ne bo izpolnjeval katerega od 
navedenih ciljev, bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije soraz-
merno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve 
niso bile izpolnjene.

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.

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko 
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko 
podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki 
iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova 
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni 
tudi del pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag financiranih projektov, 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 državni proračun Republike Slovenije.

Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem 
projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredo-
vati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih 
zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ 
upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter 
drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. 
V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na 
poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža ali 
celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

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

Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenje-
vanja ocenjene pozitivno, bodo morali upoštevati ome-

3 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

4 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.

17. 2 Izpolnjevanje ciljev
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci 

dokazujejo tudi z dokazili o doseženih kazalnikih/ciljih, 
ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. 
Cilji podjetja so razdeljeni v dve skupini, in sicer:

– zaposlitveni cilj: realizacija napovedanega števila 
zaposlenih do 10. 10. 2016 in najmanj ohranitev napo-
vedanega števila zaposlenih do 10. 10. 2017 z možnimi 
prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za največ 15 
koledarskih dni v drugem obdobju poročanja,

– izvedbeni cilj zagona poslovanja podjetja, kjer se 
primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z načrto-
vano izvedbo (izvedba vlaganja, izvajanje storitev/pro-
izvodnje izdelkov, ustvarjanje napovedanih prihodkov 
iz lastne dejavnosti, realiziran opredeljen obseg trga).
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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 nasle-
dnjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

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

– 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 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
bile izpolnjene.

19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali iz-
vrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec izvajalskega 
organa ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu 
bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je po-
sredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma do-
kumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem 
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na 
odločitev izvajalskega organa o dodelitvi sredstev ali da 
je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpi-
su na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali 
kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupra-
vičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila v proračun Republike Sloveni-
je. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike Slovenije: če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, skladne s pravom Unije in pravom Repu-
blike Slovenije, bo izvajalski organ odstopil od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije.

21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
ali, da je višina financiranja operacije presegla maksi-
malno dovoljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove 
in zahteva vračilo že izplačanega zneska financiranja 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transak-
cijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v pro-
račun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje 
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija.

V primeru ugotovitve, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zah-
teva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike 
Slovenije.

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

Rok za predložitev vlog je 23. 8. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig, 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru 
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa 
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. 
Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot nepravočasne 
zavržejo.

Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 
navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog 
ni javno.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formal-
no popolne in ustrezne vloge.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.

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

Sklad bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpi-
ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
zavrnitvi. Zoper sklep je možno sprožiti upravni spor na 
Upravno sodišče Republike Slovenije.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.

V primeru, da se po izdaji sklepa o odobritvi ugotovi, 
da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev in zahtev razpisa 
in razpisne dokumentacije in ni v skladu s predmetom, 
namenom in cilji razpisa, Sklad pogodbe ne podpiše, 
sklep o odobritvi pa se razveljavi.

Pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz 
proračuna se preveri skladnost izvajanja operacije z re-
levantno zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim 
izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinan-
ciranju skladno z določbami Navodil organa upravlja-
nja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. čle-
nu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 
2014–2020.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema 
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ne osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija vsebuje: I. navodila, II. be-
sedilo javnega razpisa, III. merila za izbor upravičencev, 
IV. vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, V. vzorec 
pogodbe o sofinanciranju, VI. zahtevek za sofinancira-
nje z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani www.podjetniskisklad.si.

25. Dodatne informacije: vse ostale informacije do-
bite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 
ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 410-126/2016 Ob-2694/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica objavlja na podlagi Odloka o proraču-
nu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 75/11, z dne 24. 9. 2011), Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US 
in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica 
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(Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, 18/1997, 
30/1998, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave gla-
sila Snežnik, št. 04/2006)

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kot sledi:
1. Biomeliorativne ukrepe:
– vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, 

mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega 
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževa-
nje plodonosnega drevja in grmovja,

– postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in 
prež,

2. Biotehnične ukrepe:
– krmljenje divjadi,
– obdelovanje krmnih njiv,
3. Tehnične ukrepe:
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opra-

vljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za prepre-
čitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,

– nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na 
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Ilirska Bistrica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v Občini Ilirska Bistrica. V primeru, da se 
sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno 
porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.575,26 evrov.

5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za tekoče leto, morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva te objave do izteka prijavnega roka, dose-
gljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.
ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak 
delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 16.30, do 
izteka prijave na razpis. Vloga mora biti pripravljena 
skladno z razpisno dokumentacijo.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Upoštevane bodo popolne prijave, izpolnjene na 

obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po 
pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica, do ponedeljka, 22. avgusta 2016, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z obvezno navedbo:

– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – Sofinanciranje 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2016,

– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo dne 22. avgusta 2016, v prostorih Občine Ilirska 
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Od-
piranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

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

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu 
na tel. št. 05/71-12-315, osebno pri Tanji Šajina ali na 
elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica
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Št. 253/2015 Ob-2693/16

V imenu in po pooblastilu Špele Selan, kot direkto-
rice Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni zavod, 
Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, kot uporabnika in 
upravljavca stvarnega premoženja Republike Slovenije, 
na podlagi prvega odstavka 14. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 9. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljam razpis

druge javne dražbe
za odkup nepremičnine – stanovanja za posebne 

namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, Videm Dobre-
polje, v skupni izmeri 591,19 m2, s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

Predmetni poslovni prostori so bili s ponovnim ce-
nitvenim poročilom z dne 15. 6. 2016 cenilca stvar-
nega premoženja oziroma sodnega cenilca za grad-
beno stroko Alojzija Boha ocenjeni na tržno vrednost 
585.600,00 EUR.

S to objavo sporočam, da Prizma Ponikve, poseb-
ni socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312 Videm 
Dobrepolje, kot uporabnik in upravljavec premoženja 
Republike Slovenije v imenu in za račun Republike Slo-
venije pristopa k prodaji predmetnih poslovnih prostorov 
z razpisom javne dražbe. Izklicna cena znaša ocenjenih 
585.600,00 EUR znižanih na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
za 5 % in se tako glasi 556.320,00 EUR.

1. Javno dražbo bo, po poblastilu upravljavca pre-
moženja Prizma Ponikve, posebni socialno varstveni 
zavod, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, organiziral 
Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova ulica 5, Ljub ljana.

2. Na javni dražbi se bo prodajala kot posamezni 
del stavbe v etažni lastnini nepremičnina – stanovanje 
za posebne namene v 4. etaži na naslovu Videm 33a, 
Videm Dobrepolje, v skupni izmeri 591,19 m2 (mansarda 
z uporabno površino 445,5 m2), s pripadajočim delom 
stavbnega zemljišča in pripadajočim delom skupnih de-
lov in naprav stavbe, z ID znakom 1799-450-2.

3. Izklicna cena znaša znaša 556.320,00 EUR, naj-
nižji znesek višanja na javni dražbi znaša 5.000,00 EUR.

4. Rok plačila kupnine je 30 dni od dneva skleni-
tve kupoprodajne pogodbe. Kupnina se plača na račun 
lastnika Republika Slovenija št.: 01100-6300109972 
(proračun), model 18, sklic: 26115-7200994-43282015. 
Plačilo kupnine v roku iz te točke in na račun iz te točke 
je bistvena sestavina pravnega posla in bistven element 
kupoprodajne pogodbe.

5. Javna dražba bo dne 17. 8. 2016 ob 14. uri, 
v prostorih Odvetnika Antona Preglja, Beethovnova 
ulica 5, Ljub ljana (1. nadstropje).

6. Varščina za udeležbo na javni dražbi znaša 10 % 
prodajne cene, in sicer 55.632,00 EUR. Varščina se 
plača na fiduciarni račun odvetnika Antona Preglja, 
Beethovnova ulica 5, Ljub ljana pri AbankaVipa d.d., 
št. SI56 0510 0801 2816 408. Javne dražbe se lahko 
udeležijo le tisti, katerih sredstva bodo na račun prispe-
la do 13. ure na dan javne dražbe in bo to razvidno iz 
bančnega izpiska predmetnega računa, narejenega ob 
uri pričetka javne dražbe.

Javne dražbe

7. Z najugodnejšim dražiteljem se na podlagi draž-
benega zapisnika sklene kupoprodajna pogodba v roku 
petnajstih dni od zaključka javne dražbe. V primeru, da 
v najugodnejši dražitelj v danem roku kupoprodajne po-
godbe ne podpiše, ponudnik zadrži vplačano varščino.

8. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje 
v kupnino, morebitnim drugim dražiteljem pa se varščina 
vrne v roku osmih delovnih dni po izvedbi javne dražbe.

9. Na nepremičnini, ki se prodaja, obstoji na podlagi 
124. člena Stvarnopravnega zakonika zakonita predku-
pna pravica drugih etažnih lastnikov stavbe z ID znakom 
1799-450, v kateri se posamezni del stavbe v etažni 
lastnini nahaja.

10. Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava 
udeležiti javne dražbe, mora biti vpisan na dan odpiranja 
ponudb v sodni register kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe oziroma mora imeti ustrezno pooblastilo zako-
nitega zastopnika pravne osebe. Fizične osebe mora-
jo predložiti osebni dokument, iz katerega mora izhajati 
tudi državljanstvo fizične osebe.

11. Davek na promet nepremičnin plača kupec.
12. V primeru zanimanja, vam cenilno poročilo po-

šljem na podlagi poziva, prejetega z vaše strani na ele-
ktronski naslov anton.pregelj@pregelj.si po elektronski 
pošti. Poziv mora vsebovati vse identifikacijske podatke 
interesenta, ime zakonitega zastopnika in kontaktne 
osebe ter navedbo v čigavem imenu in za čigav račun 
se izvaja povpraševanje. Ogled predmeta prodaje je mo-
goč na podlagi predhodnega dogovora. Za ogled se je 
potrebno dogovoriti najmanj tri dni pred samim ogledom, 
zadnji mogoč termin ogleda je 16. 8. 2016 do 18. ure.

13. Upravljavec ali pooblaščena oseba s soglas-
jem predstojnika lahko ta postopek ustavita do skleni-
tve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

14. Kot dražitelji lahko sodelujejo vse pravne osebe 
s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici 
Evropske unije ali države, katere javne ustanove ali 
registrirane pravne osebe lahko na podlagi reciprocite-
te pridobivajo lastništvo na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji ter polnoletne ter poslovno in opravilno spo-
sobne fizične osebe, državljanke Republike Slovenije 
ali države članice Evropske unije ali države, katere 
državljani lahko na podlagi reciprocitete pridobivajo la-
stništvo na nepremičninah v Republiki Sloveniji. Pravna 
oseba mora dokazilo o obstoju – izpis iz sodnega ali 
trgovskega registra predložiti ponudbi. Fizična oseba 
mora ponudbi predložiti kopijo potrdila o državljanjstvu 
ali ustreznega dokumenta, iz katerega bo razvidno dr-
žavljanstvo ponudnika.

15. Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo določilo 
o odkupni pravici v korist države oziroma drugo določi-
lo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost 
nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše 
prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Odvetnik Anton Pregelj

 Ob-2696/16

Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec 
v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, skla-
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dno z določbami Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) ter določbami Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
zemljiško knjižna lastnica nepremičnin, ki so predmet 
prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Soci-
alno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec v Slov. go-
ricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki ga zastopa 
direktorica Andreja Raduha, univ. dipl. prav., matična 
št. 5049903000, davčna št. 10220704.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena
Predmet prodaje je Grad Cmurek s pripadajočimi 

objekti in parcelami:
– nepremičnina parc. št. 1. S v izmeri 2.751 m2,
– nepremičnina parc. št. 2. S v izmeri 468 m2,
– nepremičnina parc. št. 3. S v izmeri 137 m2,
– nepremičnina parc. št. 27/2 v izmeri 2.142 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/4 v izmeri 4.333 m2,
– nepremičnina parc. št. 30/3 v izmeri 44 m2,
– nepremičnina parc. št. 15 v izmeri 414 m2, vse 

k.o. Trate (568),
na katerih so obstoječi objekti z naslednjimi ozna-

kami:
ID 11, k.o. Trate (568)-grad Cmurek in
ID 12, k.o. Trate (568); ID 13, k.o. Trate (568); ID 

17, k.o. Trate (568).
Z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spo-

menikov lokalnega pomena v Občini Šentilj (Medob-
činski uradni vestnik, št. 3/2008-42, 23/2010-415) je 
bil Trate-grad Cmurek razglašen za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Grad se nahaja na naslovu Trate 7, 
Zgornja Velka, na strmem griču nad reko Muro, ob cesti 
proti mejnemu prehodu Cmurek.

Objekt gradu predstavlja dvonadstropen štiritrakten 
grad z renesančnim arkadnim dvoriščem, ki je bil zgra-
jen v 12. stol., kapela leta 1340, prezidan je bil v 16. in 
17. stol. V grajskem jedru so še ostanki romanske gra-
dnje (timpanon portala, figuralni relief, del zidov in stolp).

Skladno s šestim odstavkom 334. člena Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ener-
getska izkaznica za stavbo, ki je varovana v skladu 
s predpisi o varstvu kulturne dediščine, ni potrebna.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kuplje-
no, prosta oseb in stvari.

Izklicna cena je 1.024.467,00 EUR.
Ponudbena cena mora biti zaokrožena na 

1.000,00 EUR.
Na izklicano ceno kupec plača še 2 % davek na 

promet nepremičnin.
III. Vrsta pravnega posla
Prodaja nepremičnega stvarnega premoženja drža-

ve po metodi javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena 
v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika ozi-
roma pri nepremičninah, kjer so predkupni upravičenci, 
po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice.

Pogoji in pravila:
1. Nepremičnine iz I. točke razpisa se na javni 

dražbi prodajajo po sistemu videno – kupljeno, zato 
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe 
ne bodo upoštevane.

2. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje 
izklicno ceno za najmanj 1.000,00 evrov.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem 
jeziku.

4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba se sklene 
z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku 
javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v nave-
denem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, proda-
jalec zadrži vplačano varščino.

5. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 11. 8. 
2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 
102.446,70 EUR evrov na TRR SVZ Hrastovec, št.: 
01100-6030300592, sklic 00 25072016, z navedbo »pla-
čilo varščine – javna dražba grad Cmurek«. Varščina 
bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim 
dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo 
varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne 
dražbe na njihov transakcijski račun.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba 
veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli 
razveljaviti.

6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača 
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe na TRR SVZ Hrastovec, 
št.: 01100-6030300592, sklic 00 25072016, z navedbo 
»plačilo kupnine – javna dražba grad Cmurek« v en-
kratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešne-
mu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina 
ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za 
razdrto. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kuplje-
ni nepremičnini v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi 
s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško 
knjigo in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin 
plača kupec.

7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni 
dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skla-
dno s pravnim redom Republike Slovenije lahko posta-
nejo lastniki nepremičnin, in ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku.

Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo 
do vključno 11. 8. 2016 na naslov naročnika: SVZ Hra-
stovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart, v za-
prti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj, javna dražba – grad 
Cmurek” ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na 
hrbtni strani ovojnice, posredovali naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg pla-
čila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celo-
tna številka transakcijskega računa za primer vračila 
varščine;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro naj-
več 30 dni (samo za pravne osebe, s. p.), tuj državljan 
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi 
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva 
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne 
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke;

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne 
osebe in s. p.), tuja pravna oseba mora predložiti 
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, ena-
kovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo 
za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pri-
dobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da 
v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transak-
cijskega računa;
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– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) 
oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), staro naj-
več 30 dni;

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na dotični javni dražbi;

– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali 
osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostoj-
ni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci pravnih oseb;

– Program nadaljnjega razvoja gradu Cmurek, 
iz katerega bo razvidna uporaba gradu v naslednjih 
10 letih.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine.

Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane 
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepra-
vočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izved-
bo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju. Pri-
jave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav oddajo tudi 
osebno v tajništvu SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. go-
ricah 22, 2230 Lenart, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane ustrezne 
dokumente. Če bo prijava formalno nepopolna in nepra-
vočasna, bo komisija tako vlogo izločila.

Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in 
dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo 
kakorkoli razveljaviti.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.

a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina pro-
dana za izklicno ceno;

b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 

ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
9. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z ZSPDSLS in 

uredbo.
Javno dražbo vodi pristojna komisija.

Javna dražba za nepremičnino je končana, ko vodi-
telj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.

Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo 
en ponudnik.

10. Ustavitev postopka: komisija ministrstva, poo-
blaščena za izvedbo postopka, oziroma minister lahko 
začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovor-
nosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana 
varščina brez obresti.

IV. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo 
potekala 16. 8. 2016 z začetkom ob 12. uri, v prostorih 
SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Le-
nart v Slov. goricah, v sejni sobi v pritličju. Predstavniki 
ponudnikov se izkažejo prodajalcu s pisnim pooblasti-
lom ponudnika, razen če je ponudnik prisoten osebno 
kot fizična oseba oziroma kot zakoniti zastopnik pravne 
osebe. Predložiti je treba tudi osebno izkaznico ali potni 
list. Nepooblaščeni ponudniki ne morejo opravljati dejanj 
za ponudnika.

V. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe, na-
tančnejših podatkih o predmetni nepremičnini, ogledu 
nepremičnine oziroma vpogledu v dokumentacijo v zvezi 
z nepremičnino, dobijo interesenti na SVZ Hrastovec, 
kontaktna oseba Alenka Stolnik (elektronski naslov: 
alenka.stolnik@hrastovec.org).

Za vpogled v dokumentacijo in ogled nepremičnine 
lahko interesenti zaprosijo najpozneje do vključno 5. 8. 
2016 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje). 
Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti na 
naslov organizatorja, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 
Lenart ali na elektronski naslov (alenka.stolnik@hrasto-
vec.org). V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski 
podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni 
podatki.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
SVZ Hrastovec, kjer bodo objavljeni tudi morebitne spre-
membe ali dopolnitve razpisa javne dražbe.

Socialno varstveni zavod Hrastovec
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Št. 1001-1/2016-5/500 Ob-2685/16

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 54-2484/1992 in naslednji), 34. člena 
Statuta Doma starejših Rakičan in sklepa Sveta zavoda 
z dne 27. 6. 2016, Svet zavoda Doma starejših Rakičan 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/ice zavoda
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/ke, ki 

poleg splošnih pogojev, določenih v 56. in 57. členu 
Zakona o socialnem varstvu, izpolnjujejo še naslednje 
pogoje:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu;

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druž-
boslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let de-
lovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit iz Zakona 
o socialnem varstvu;

– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva in opravljen stro-
kovni izpit po tem zakonu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje. Če programa nima opravljenega, ga 
mora končati v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja.

2. Mandat direktorja/ice traja pet let, z izbranim 
kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja 
mandata.

3. Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 
15 dni po njegovi objavi. Svet prepozno prispelih in 
nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Kandidati/ke bodo 
o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, kratkem življenjepisu, program in vizijo dela zavoda 
naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh od objave 
na naslov: Dom starejših Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 1, 
Rakičan, 9103 Murska Sobota, z oznako »Za razpis 
direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

Svet zavoda »Dom starejših Rakičan«

 Ob-2689/16

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bol-
nišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo 
mesto, na podlagi 18. in 22.a člena Statuta javnega 
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 
2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 2007, 16. 2. 2009, 27. 9. 2010 in 
28. 9. 2015, objavlja prosto delovno mesto

strokovnega direktorja
Splošne bolnišnice Novo mesto (m/ž)

za 4-letno mandatno obdobje.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-

dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,

Razpisi delovnih mest

– ima opravljeno specializacijo s področja dejav-
nosti zavoda,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi 
organizacijskimi in upravljalskimi znanji,

– ima verificirana znanja iz upravljanja,
– prijavi na razpis predloži program strokovnega 

vodenja in razvoja zavoda.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. fotokopijo potrdila o opravljenem specialističnem 

izpitu,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. fotokopijo listin, ki izkazujejo ustrezna znanja iz 

upravljanja,
5. program strokovnega vodenja in razvoja zavo-

da (program naj vključuje tudi sanacijske ukrepe, ki 
so dostopni na spletni strani bolnišnice https://www.
sb-nm.si/Portals/0/Content/porocila/Sanacijski %20ukre-
pi %202016.pdf).

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za delovno 
mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo 
mesto – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica 
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in 
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS.

Strokovnega direktorja javnega zdravstvenega za-
voda Splošne bolnišnice Novo mesto za mandatno dobo 
4 let imenuje na podlagi javnega razpisa in na osnovi 
dokazil o izpolnjevanju pogojev Svet javnega zdravstve-
nega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po pred-
hodnem mnenju strokovnega sveta zavoda.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto

 Ob-2690/16

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10., 28. in 
31. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splo-
šne bolnišnice Novo mesto z dne 29. 7. 1993, 12. 12. 
1995, 19. 12. 2002, 10. 11. 2003, 1. 3. 2007, 5. 11. 
2007, 16. 2. 2009, 27. 9. 2010 in 28. 9. 2015, objavlja 
prosto delovno mesto

pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege
– glavna medicinska sestra zavoda (m/ž)

za 4-letno mandatno obdobje.
Kandidat mora, poleg z zakonom predpisanih splo-

šnih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo iz področja zdra-

vstvene nege, zdravstvene vzgoje ali organizacije dela 
s predizobrazbo iz zdravstvene nege na stopnji VI. 
strokovne izobrazbe ali visokošolsko izobrazbo iz zdra-
vstvene nege ali naziv diplomirana medicinska sestra 
ali diplomirani zdravstvenik z izobrazbo, pridobljeno po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge sto-
pnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih 
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programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– ima 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delov-
nih mestih.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopijo diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno 

izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj 
na vodstvenih delovnih mestih,

3. program dela in razvoja dejavnosti zdravstvene 
nege (program naj vključuje tudi sanacijske ukrepe, ki 
so dostopni na spletni strani bolnišnice https://www.
sb-nm.si/Portals/0/Content/porocila/Sanacijski %20ukre-
pi %202016.pdf).

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za pomoč-
nika direktorja za področje zdravstvene nege – ne od-
piraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 15 dni 
od dne objave v Uradnem listu RS.

Pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege 
– glavno medicinsko sestro zavoda imenuje direktor 
po predhodnem mnenju strokovnega kolegija glavne 
medicinske sestre in strokovnega direktorja zavoda.

Mandatna doba pomočnika direktorja za področje 
zdravstvene nege – glavne medicinske sestre zavoda 
traja štiri leta.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Splošna bolnišnica Novo mesto
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Št. 476-132/2012/161 Ob-2704/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Ko-
misija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim 
premoženjem Republike Slovenije manjše vrednosti, 
ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, in prodaji ter-
jatev Republike Slovenije, na podlagi 3. točke drugega 
odstavka 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
46. in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah raz-
polaganja s finančnim premoženjem države in občine 
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. 
US in 38/10 – ZUKN) in prvega odstavka 46. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 

Druge objave

za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za nakup terjatve in delnic

1. Predmet javnega zbiranja ponudb za nakup je:
– terjatev Republike Slovenije do družbe Steklar-

stvo Spectrum pro izvodnja, inženiring d.o.o. Ljub ljana, 
Letališka cesta 12, 1000 Ljub ljana, matična številka: 
5004993 in davčna številka: 69004072, ki na dan 1. 7. 
2016 znaša 28.573,32 EUR (v nadaljnjem besedilu: 
terjatev) in

– celotni paket delnic posameznega izdajatelja, ki 
so v lasti Republike Slovenije, in sicer:

Zap. št. Matična št. Naziv pravne osebe Št. vseh delnic za 
prodajo

Oznaka delnice

1 5002753 ACH, d.d., Ljub ljana 3 ACLG
2 5263433 ARRIVA ŠTAJERSKA d.d. 180 CAMG
3 2336987 ELEKTROOPTIKA d.d. 27 EOPR
4 5450411 ENERGIJA RM d.d. 27 RMEG
5 5403693 FARME IHAN d.d. 18 EIHG
6 5075602 IBT TRBOVLJE, d.d. 66 IBTG
7 5706491 KBS BANKA d.d. 1 KRBR
8 5037158 LABOD konfekcija d.d. 114 LNMG
9 1318284 LAMETA, d.d. 1027 LAMR

10 5038189 MARLES d.d. 290 MRLR
11 5939836 POMORSKA DRUŽBA d.d., Portorož 52 PDPR
12 5025087 POMURSKE MLEKARNE d.d. 4 PMLG
13 1798898 VIZIJA HOLDING, k.d.d. 436 VIHR
14 1798901 VIZIJA HOLDING ENA, k.d.d. 250 VZPG

2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– Predmet nakupa: točna navedba terjatve ali pa-

keta delnic, ki jih želi ponudnik kupiti.
– Ponujeno ceno: izražena mora biti s točno dolo-

čenim zneskom v evrih.
– Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku 

v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
– Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti krajši od 

60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje prav-

ne in fizične osebe.
4. Komisija bo ponudbe pregledala in izbrala naju-

godnejše ponudnike na podlagi najvišje ponujene cene. 
S ponudniki, ki bodo predložili popolno in pravočasno 
ponudbo v skladu z 2. in 6. točko tega razpisa, se komi-
sija pred dokončno odločitvijo lahko še pogaja.

5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki pri-
spejo na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
finance, Komisija za prodajo in drugo razpolaganje 
s finančnim premoženjem RS manjše vrednosti, ki je 
v pristojnosti MF, in prodaji terjatev RS, Župančičeva 
3, 1000 Ljub ljana, v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom 
»Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup ______ 

(navesti: »terjatve« ali oznako delnice) – Ne odpiraj!«, 
za terjatev najpozneje do 19. 8. 2016 do 12. ure in za 
celotni paket delnic posameznega izdajatelja najpozneje 
do 2. 9. 2016 do 12. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku in 
ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega razpisa nepo-
polne, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike.

6. Obveznost Republike Slovenije, Ministrstva za 
finance, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi 
najugodnejšo ceno, je izključena.

7. V kolikor kupnina ni pravočasno plačana, lahko Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za finance odstopi od pogod-
be in sklene pogodbo z naslednjim najboljšim ponudnikom.

8. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko 
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 
15. ure pri Bronislavi Zlatković, tel. 01/369-68-79 in Piji 
Šilc, tel. 01/369-64-59.

Ministrstvo za finance

Št. 2435/16 Ob-2691/16

Matična sekcija inženirjev rudarjev in geotehnolo-
gov objavlja



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 52 / 29. 7. 2016 / Stran 1789 

obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka  

za volitve predsednika UO MSRG in 7 članov  
UO MSRG

Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. 
inž. geod. (predsednica), Tomaž Kern, univ. dipl. inž. 
el. in Gregor Kušar, univ. dipl. kem. (člana), imenova-
na s sklepom predsednika upravnega odbora matič-
ne sekcije inženirjev rudarjev in geotehnologov MSRG 
št. 2434/16/IZS-ŽV z dne 15. 7. 2016, skladno z 79. čle-
nom Statuta IZS obvešča upravni odbor MSRG in člane 
MSRG o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev:

– predsednika UO MSRG,
– 7 članov UO MSRG.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skla-

dno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor MSRG s sklepom,
– člani MSRG, vpisani v imenik IZS, s svojimi podpisi.
Volitve bodo potekale na zboru MSRG.
Kandidati za razpisane funkcije so lahko le člani 

zbornice, ki so vpisani v imenik IZS in jim status poobla-
ščenega inženirja ne miruje.

Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski tožilec, namestnik disciplinske-

ga tožilca, predsednik in član disciplinske komisije, pred-
sednik in član disciplinskega sodišča, predsednik in član 
nadzornega sveta ter član strokovnega sveta MS niso 
združljive s funkcijo predsednika in člana UO MSRG.

Upravni odbor MSRG in člane MSRG pozivamo, da 
sodelujejo v kandidacijskem postopku skladno s statu-
tom IZS in volilni komisiji IZS predlagajo kandidate za 
zgoraj navedene funkcije.

Kandidacijski postopek traja od 1. 8. 2016 do vključ-
no 30. 9. 2016. Naslov za vložitev kandidatur je Inženir-
ska zbornica Slovenije, Volilna komisija MSRG, Jarška 
cesta 10b, 1000 Ljub ljana.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 2433/16 Ob-2692/16

Inženirska zbornica Slovenije objavlja

obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka za volitve 

v organe IZS
Volilna komisija v sestavi Simona Čeh, univ. dipl. 

inž. geod. (predsednica), Tomaž Kern, univ. dipl. inž. 
el. in Gregor Kušar, univ. dipl. kem. (člana), imenovana 
s sklepom predsednika zbornice št. 2432/16/VOD-ČR 
z dne 15. 7. 2016, skladno z 79. členom Statuta IZS 
obvešča upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih 
sekcij (MS) in svoje člane o začetku kandidacijskega 
postopka za izvolitev:

– predsednika IZS,
– 6 članov komisije za vpis,
– 1 člana disciplinske komisije iz MSGEO,
– 1 člana disciplinskega sodišča iz MSS.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skla-

dno z 78. členom Statuta IZS predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS, 

s svojimi podpisi.
Volitve bodo potekale na skupščini zbornice.
Kandidati za razpisane funkcije so lahko le člani 

zbornice, ki so vpisani v imenik IZS in jim status poobla-
ščenega inženirja ne miruje.

Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Funkcije disciplinski tožilec, namestnik disciplinske-

ga tožilca, predsednik in član disciplinske komisije, pred-
sednik in član disciplinskega sodišča, predsednik in član 
nadzornega sveta ter član strokovnega sveta MS niso 
združljive s funkcijo predsednika IZS, članov komisije za 
vpis, člana disciplinske komisije in člana disciplinskega 
sodišča.

Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sek-
cij in člane pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem 
postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji 
IZS predlagajo kandidate za zgoraj navedene funkcije.

Kandidacijski postopek traja od 1. 8. 2016 do vključ-
no 30. 9. 2016. Naslov za vložitev kandidatur je Inže-
nirska zbornica Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška 
cesta 10b, 1000 Ljub ljana.

Inženirska zbornica Slovenije

Št. 2528/16 Ob-2701/16

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom 
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga 
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05, 
73/05 in 55/11) preklicuje neveljavne:

– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Matjaž Jur-
sinovič, univ. dipl. inž. el., IZS E-1588; Djoka Cicmil, inž. 
geod., Geo0080; Anton Brodnjak, univ. dipl. inž. grad., 
G-0830; Antun Čović, univ. dipl. inž. el., IZS E-1139; 
Iztok Češarek, univ. dipl. inž. el., IZS E-1263; dr. Janez 
Hrovatin, univ. dipl. inž. el., IZS E-0569; Miroslav Gorup, 
univ. dipl. inž. grad., G-0231; Zdravko Primc, Dipl. ing. 
el., E-2095; Dejan Brkić, dipl. inž. str., S-1773; Primož 
Ložar, univ. dipl. gosp. inž., G-2907;

– izkaznici: št. izkaznice 52315, z veljavnostjo do 
30. 6. 2017; št. izkaznice 52171, z veljavnostjo do 30. 6. 
2017.

Inženirska zbornica Slovenije

 Ob-2697/16

Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrastovec 
v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 
– ZUUJFO) ter določbami Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Socialno varstveni zavod Hrastovec, Hrasto-
vec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki 
ga zastopa direktorica Andreja Raduha, univ. dipl. prav., 
matična št. 5049903000, davčna št. 10220704.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena:

Stanovanje št. 1:
Dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske 

stavbe št. 16, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 7a, 2213 
Zgornja Velka, vključno s solastnino na splošnih skupnih 
delih stavbe 16, k.o. Trate (568). Stavba je zgrajena 
v letu 1972, zemljiško knjižno stanje je urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 55 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 51 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim 

je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in 
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za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupo-
prodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj 
najemodajalca.

Stanovanje ima energetsko izkaznico 
št. 2015-16-23-32965, ki velja do 8. 12. 2025.

a) Izhodiščna cena je 30.000,00 €.
b) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 2:
Dvosobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanj-

ske stavbe št. 16, k.o. Trate (568), na naslovu Trate 
7a, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino na 
splošnih skupnih delih stavbe 16, k.o. Trate (568). 
Stavba je zgrajena v letu 1972, zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno.

Uporabna površina dela stavbe znaša 51 m2.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje ima energetsko izkaznico 

št. 2015-16-23-32967, ki velja do 8. 12. 2025.
c) Izhodiščna cena je 28.300,00 €.
d) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 3:
Dvosobno stanovanje št. 3, v 1. nadstropju sta-

novanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu 
Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino 
na splošnih skupnih delih stavbe 18, k.o. Trate (568). 
Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 55,36 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 55,40 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim 

je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in 
za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupo-
prodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj 
najemodajalca.

Stanovanje ima energetsko izkaznico 
št. 2015-16-23-32963, ki velja do 8. 12. 2025.

e) Izhodiščna cena je 31.700,00 €.
f) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 4:
Dvosobno stanovanje št. 4, v 1. nadstropju sta-

novanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu 
Trate 7b, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino 
na splošnih skupnih delih stavbe 18, k.o. Trate (568). 
Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 58,7 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 53,5 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim 

je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in 
za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupo-
prodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj 
najemodajalca.

Stanovanje ima energetsko izkaznico 
št. 2015-16-23-32962, ki velja do 8. 12. 2025.

g) Izhodiščna cena je 31.500,00 €.
h) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 5:
Dvosobno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju sta-

novanjske stavbe št. 18, k.o. Trate (568), na naslovu 
Trate 7a, 2213 Zgornja Velka, vključno s solastnino 
na splošnih skupnih delih stavbe 16, k.o. Trate (568). 

Stavba je zgrajena v letu 1975, zemljiško knjižno sta-
nje je urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 46,6 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 46 m2.
Stanovanje je prazno.
Stanovanje ima energetsko izkaznico 

št. 2015-16-23-32961, ki velja do 8. 12. 2025.
i) Izhodiščna cena je 25.800,00 €.
j) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 6:
Dvosobno stanovanje št. 9, v 2. nadstropju sta-

novanjske stavbe št. 715, k.o. Lenart, na naslovu 
Cmureška 3, 2230 Lenart, vključno s solastnino na 
splošnih skupnih delih stavbe 715, k.o. Lenart. Stav-
ba je zgrajena v letu 1980, zemljiško knjižno stanje je 
urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 71 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 60,9 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim 

je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in 
za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupo-
prodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj 
najemodajalca.

Stanovanje ima energetsko izkaznico 
št. 2015-16-23-32968, ki velja do 8. 12. 2025.

k) Izhodiščna cena je 54.100,00 €.
l) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

Stanovanje št. 7:
Dvosobno stanovanje št. 6, v 2. nadstropju stano-

vanjske stavbe št. 32, k.o. Zg. Voličina (553), na naslo-
vu Hrastovec v Slov. goricah 17, 2230 Lenart v Slov. 
goricah, vključno s solastnino na splošnih skupnih delih 
stavbe 32, k.o. Zg. Voličina (553). Stavba je zgrajena 
v letu 1970, zemljiško knjižno stanje je urejeno.

Neto tlorisna površina stanovanja znaša 49,23 m2.
Uporabna površina dela stavbe znaša 39,9 m2.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom, s katerim 

je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in 
za neprofitno najemnino. Kupec s sklenitvijo kupo-
prodajne pogodbe vstopi v obstoječ pravni položaj 
najemodajalca.

Stanovanje ima energetsko izkaznico 
št. 2015-16-23-32969, ki velja do 8. 12. 2025.

m) Izhodiščna cena je 31.500,00 €.
n) Ogled stanovanja je možen po predho-

dnem dogovoru (kontaktna oseba Alenka Stolnik, 
tel. 02/729-35-10).

3. Ogled nepremičnin
Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te 

ogledajo po predhodnem dogovoru (kontaktna oseba 
Alenka Stolnik, tel. 02/729-35-10).

Za vse dodatne informacije v zvezi 
s prodajo nepremičnine lahko interesenti pokličejo na 
tel. 02/729-35-10, med 13. in 15. uro.

4. Pogoji prodaje
Nepremičnine iz tega javnega zbiranja ponudb se 

prodajajo najmanj za izhodiščno vrednost. V izhodišč-
ni vrednosti davek na promet nepremičnin ter druge 
dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo 
kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega zapisa 
v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen 
na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za 
odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. 
Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo 
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kupoprodajne pogodbe oziroma notarskega zapisa 
v zemljiški knjigi.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-ku-
pljeno«.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena.

Posamezna nepremičnina bo prodana ponudniku, 
za katerega bo komisija ugotovila, da izpolnjuje vse 
razpisne pogoje in bo ponudil najvišjo ceno. V primeru, 
da dva ali več ponudnikov za nakup nepremičnine po-
nudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila doda-
tna pogajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša 
ponudba in bo prodajalec pozival najugodnejše ponu-
dnike k oddaji nove ponudbe toliko časa, dokler ne bo 
eden izmed ponudnikov ponudil višje cene od ostalih.

Podpis pogodbe in plačilo kupnine
Izbrani najugodnejši ponudnik za posamezno 

stanovanje mora v 15 dneh po pravnomočnosti skle-
pa o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti ku-
poprodajno pogodbo s SVZ Hrastovec. V kolikor tak 
ponudnik pogodbe v roku ne bo sklenil, se bo štelo, 
da od nakupa odstopa in ima SVZ Hrastovec pravico 
zadržati vplačano varščino.

Bistvena sestavina pogodbe je rok plačila. Celo-
tno kupnino je potrebno poravnati v roku 30 dni šteto 
od datuma sklenitve pogodbe obeh pogodbenih strank 
na račun št. 01100-6030300592. Če celotna kupnina 
ni plačana v navedenem roku, ima prodajalec pravico 
zase zadržati celotni znesek vplačane varščine skla-
dno z zakonom in uredbo in odstopiti od kupoprodajne 
pogodbe.

Položena varščina se všteva v kupnino.
Sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin bo 

določilo o odkupni pravici v korist države oziroma dru-
go določilo, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje 
možnost nakupa nepremičnin z namenom njihove 
kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni.

Po plačilu celotne kupnine in stroškov SVZ Hra-
stovec izroči kupcu nepremičnino v last in posest, 
izroči pa mu tudi zemljiško knjižno dovolilo z intabula-
cijsko klavzulo za vpis lastninske pravice v zemljiški 
knjigi. Stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiški 
knjigi bremenijo kupca.

5. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na 
podlagi javne ponudbe

Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, 
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine 
v višini 10 % od izhodiščne cene stanovanja, in sicer:

– za stanovanje št. 1: 3.000,00 €,
– za stanovanje št. 2: 2.830,00 €,
– za stanovanje št. 3: 3.170,00 €,
– za stanovanje št. 4: 3.150,00 €,
– za stanovanje št. 5: 2.580,00 €,
– za stanovanje št. 6: 5.410,00 €,
– za stanovanje št. 7: 3.150,00 €;
na transakcijski račun SVZ Hrastovec, 

št. 01100-6030300592 sklic 00 25072016, z navedbo 
namena »varščina-stanovanje št. ___« (navede št. 
stanovanja, za katerega daje ponudbo), najkasneje 
do izteka roka za sprejem ponudb.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem 
postopku javnega zbiranja ponudb.

V primeru, da ponudniki plačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe ali posredujejo prepozno po-
nudbo, SVZ Hrastovec varščino zadrži. Prav tako 
se varščina zadrži, če ponudnik po plačilu varščine 
ponudbo umakne.

Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina vrne brez 
obresti v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru.

Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina všteva 
v kupnino.

Kot ponudnik lahko sodeluje domača ali tuja fizič-
na ali pravna oseba, ki v skladu z veljavnim pravnim 
redom v Republiki Sloveniji lahko pridobi lastninsko 
pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji, ki v roku 
pravilno odda popolno ponudbo in vplača 10 % varšči-
ne do izteka roka za zbiranje ponudb.

Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in 
njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo 
nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in 
hišna številka, nadstropje ter št. stanovanja) in po-
nujeni znesek.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno 

številko računa (št. banke in št. računa) za primer 
vračila varščine,

– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti ne-
premičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma 
potnega lista ter davčno številko – fizične osebe, ozi-
roma izpis iz ustreznega registra in davčno številko 
oziroma ID št. za DDV – pravne osebe in s.p. ipd.),

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, če gre 
za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti 
potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enako-
vredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za 
slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more 
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s kate-
ro pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, 
da ima plačane davke in prispevke),

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo in-
stitucije v njegovi državi enakovredne institucijam, 
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa 
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazen-
sko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),

– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je 
oseba zastopnik,

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne 
pogoje.

6. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v za-

prtih kuvertah z napisom »Ne odpiraj – javno zbiranje 
ponudb – naslov in številka stanovanja«, na naslov: 
SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 
2230 Lenart v Slovenskih goricah, do 5. 9. 2016 do 
10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upo-
števane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.

Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upošte-
vane.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka obveščeni v 8 dneh po izbiri.

Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponu-
dnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po 
izboru najugodnejšega ponudnika.

7. Ustavitev postopka: komisija za izvedbo pravil-
nega in zakonitega postopka prodaje državnega pre-
moženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko 
s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse 
do sklenitve pravnega posla.

8. Pravila javnega zbiranja ponudb: javno zbira-
nje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 14/07, 55/09 – Odl. US) in Uredbo o stvarnem 
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premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 
št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09, 49/10). 
Odpiranje prispelih ponudb izvaja pristojna komisija.

9. Drugo
K odpiranju ponudb dne 5. 9. 2016 ob 13. uri 

lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov poobla-
ščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. Odpiranje 
bo potekalo v sejni sobi, v pritličju upravne stavbe, 
na naslovu Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 
Lenart v Slovenskih goricah.

Besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani 
SVZ Hrastovec, kjer bodo objavljeni tudi morebitne 
spremembe ali dopolnitve razpisa.

Socialno varstveni zavod Hrastovec

Št. 6100-0002/2016 Ob-2687/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 20/2014) in Pravilnika o sofinan-
ciranju programov kulture v javnem interesu v Občini 
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) obja-
vlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov 
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja 
kulturnih objektov, ki so v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih pred-
pisov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih 

objektov
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, 

ki imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se 
koristijo za javne namene in so namenjeni izvajanju 
kulturnih dejavnosti, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po po-

godbah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdr-

ževanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, dru-

ge tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje 
kulturnih programov v kulturnem objektu ter imajo 
zastavljene cilje za kvalitetno uresničitev zastavlje-
nega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– Objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju 

kulturnih dejavnosti
– Za vzdrževanje objekta oziroma prostora ob-

staja javni interes
– Lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 

cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo 
vzdrževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem

– Izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate

– Priložena so dokazila o deležih zagotovljenih 
drugih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Mi-
nistrstvo za kulturo, druge občine)

– Objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omo-
goča izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim dru-
štvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objek-
ta ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu 
za vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnava-
nih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede 
na razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, na-
menjenih temu pozivu, znaša 2.082 €.

6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 30. 11. 2016, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 29. 7. 2016 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 
31. 10. 2016.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral spro-
ti, po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sred-
stev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala 
strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog en-
krat mesečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, 
bo komisija obravnavala na prvi seji v naslednjem 
mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede pod-
pore predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji 
popolne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projek-

tov za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in 

izločitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj pri-

ložiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Rav-
ne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni 
dan in na spletnih straneh naročnika: www.ravne.si, 
od dneva objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči 
iz nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z na-
zivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena 
s pripisom: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv 
– kultura-vzdrževanje kulturnih objektov – 2016« na 
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 
5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom 
je mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-na-
slov: marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem
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Št. 35200-01/2016-7 Ob-2688/16

Občina Bovec na podlagi pogojev iz Javnega razpi-
sa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 35/16 z dne 13. 5. 2016, 
ob upoštevanju določb Pravilnika o dodeljevanju nepro-
fitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11, 47/14) in točkovalnih zapisnikov za 
posamezne upravičence razpisa, objavlja

prednostno listo
za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Bovec  

v najem (dokončen seznam upravičencev)

Vrstni red Ime in priimek upravičenca Število točk Število družinskih članov
1. Majda Komac 250 2
2. Merita Aruqaj 190 2

Ta prednostna lista nadomesti prednostno listo 
št. 35200-01/2012-6 z dne 20. 3. 2013.

Občina Bovec
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 Ob-2695/16

Direktor družbe WEMIX INTERNATIONAL Podjetje 
za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Podgrajska cesta 15, 
1000 Ljub ljana, matična številka 5717027000 (v nada-
ljevanju WEMIX Int. d.o.o.), Primož Weixler, na podlagi 
622.e člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadalje-
vanju: ZGD-1) objavlja obvestilo:

Dne 19. 7. 2016 je bil sodnemu registru Okrožnega 
sodišča v Ljub ljani predložen Načrt čezmejne združitve 
družb WEMIX INTERNATIONAL Podjetje za gradbeni-
štvo in trgovino d.o.o., s sedežem v Podgradu in poslov-
nim naslovom na Podgrajska cesta 15, 1000 Ljub ljana, 
matična številka 5717027000, vpisana v sodni register 
Okrožnega sodišča v Ljub ljani, kot prevzemne družbe 
in COLOR SERVICE Kereskedelmi es Szolgaltato Kor-
latolt Felelossegu Tarsasag, skrajšana firma COLOR 
SERVICE Kft., ustanovljena po zakonih Republike Ma-
džarske, s sedežem Cegledi ut 15. d. ep., 1107 Buda-
pest, registrirane pri sodišču v Budimpešti, pod matično 
številko 01-09-679100, kot prevzete družbe v postopku 
čezmejne združitve.

Družbi sta Načrt čezmejne združitve podpisale dne 
19. 7. 2016 v obliki notarskega zapisa notarke Dragice 
Papež iz Ljub ljane, opr. št. SV 484/16. Načrt čezmejne 
združitve s prilogami je bil predložen sodnemu registru 
Okrožnega sodišča v Ljub ljani in sodišču v Budimpešti. 
Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena ZGD-1 
so shranjene pri zgoraj navedenih sodiščih oziroma pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve ter ustrezni Agenciji v Republiki Madžarski.

Na sedežu družbe WEMIX Int. d.o.o., Podgrajska 
cesta 15, 1000 Ljub ljana, je družbenikom vsake družbe, 
ki je udeležena pri čezmejni združitvi, od objave tega 
obvestila do zasedanja skupščine, ki bo odločala o so-
glasju za čezmejno združitev, vsak delovni dan od 8. do 
15. ure omogočen brezplačen pregled Načrta čezmejne 
združitve, letnih poročil obeh družb, ki sta udeleženi pri 
čezmejni združitvi, za zadnja tri poslovna leta in Poročil 
poslovodstev obeh družb o čezmejni združitvi. Vsakemu 
družbeniku bo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji 
delovni dan brezplačno dan prepis navedenih listin.

Vsak upnik družb, ki se čezmejno združujeta, lahko 
uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so 
določeni s 622.j členu ZGD-1, popolne informacije o tem 
ter brezplačni prepis listin iz prejšnjega odstavka lahko 
na njegovo zahtevo pridobi najpozneje naslednji delovni 
dan na sedežu družbe WEMIX Int. d.o.o., Podgrajska 
cesta 15, 1000 Ljub ljana

WEMIX Int. d.o.o.  
direktor Primož Weixler

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

0237 In 161/2014 Os-2564/16

Izvršitelj Marko Tomazin je dne 6. 1. 2015, s pri-
četkom ob 11.25, v zadevi In 2014/00161 Okrajnega 
sodišča v Kranju, zoper dolžnika Lončina Milan, Kolom-
ban 9G, Ankaran, za upnika Volksbank Karnten, Sud e. 
Gen., Hauptplatz 6, Ferlach, v kraju Koper, pri dolžniku 
ob prisotnosti Lončina Zorka, Lončina Maja, opravil ru-
bež nepremičnine: štirisobno stanovanje v večstano-
vanjski hiši, stoječi na parceli 524/6, k.o. Semedela, 
z identifikacijskim znakom 2606-89-4, velikosti 93 m2, 
ki se sestoji iz: kuhinje, dveh spalnic, dnevne sobe, ka-
bineta, WC s kopalnico, teraso in kurilnico. Stanovanje 
je na naslovu Za gradom 29, Koper, s skupnimi deli in 
napravami ter funkcionalnim zemljiščem.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 7. 2016

VL 45836/2016 Os-2633/16

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 
sodišča v Mariboru VL 45836/2016 z dne 6. 5. 2016 
opravil dne 30. 6. 2016 rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega stanovanja 
št. 2, v pritličju, na naslovu Ulica Moše Pijade 31, v izme-
ri 64,22 m2. Stanovanje št. 2 se nahaja v stavbi št. 335, 
k.o. 659 - Tabor, parcelna št. 434/0, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 8/2014 Os-2577/16

Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Ta-
tjani Marušič Kodele, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Ranka Perića, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, ki ga 
zastopa odvetnik mag. Matej Domjo iz Kopra, zoper na-
sprotne udeležence: 1. Silvan Cek, Dane pri Sežani 44, 
Sežana, 2. Ludvika Foški, Ulica Ivana Turšiča 4, Seža-
na, 3. Radoška Vrečko, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, 
4. Tanja Burdon, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, 5. Vla-
sta Urbančič, Ulica Mare Husove 20, Sežana, 6. Savin 
Primožič, Kortina 21, Črni Kal, 7. Boža Vidrih, Ulica 
Ivana Turšiča 4, Sežana, 8. Ida Rakovič, Ulica Ivana 
Turšiča 4, Sežana, 9. Dušan Rakič, Ulica Ivana Turšiča 
4, Sežana, 10. Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana, 
11. Gorazd Lah, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, 12. Pe-
ter Leban, Regentova 8, Sežana, 13. Branko Gvozdić, 
Ulica Petra Kozlerja 2, Sežana, 14. Carlo Alberto Me-
negozzi, Contovello 522, Trst, Italija, 15. Massimiliano 
Stocca, Prosecco 609, Prosecco, Italija, 16. Kristjan 
Sedmak, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, 17. Komunalno 
stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska 2, Sežana, ob 
udeležbi: 1. Miša Mel, Cesta na Lenivec 10, Sežana, 

Objave sodišč

2. Sandi Rojc, Partizanska 4, Divača, 3. Republika Slo-
venija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zuna-
nji oddelek v Kopru, 4. Marko Prunk, Lokev 166a, Lokev, 
ki ga zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine dne 15. 6. 2016 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine:

– kupoprodajna pogodba z dne 2. 3. 1977, št. 
OV I 927/77, ki sta jo sklenila Kraški Zidar iz Sežane kot 
prodajalec in Mitol Tovarna lepil Sežana kot kupec, za 
dvosobno stanovanje št. 23, v koristni površini 45,99 m2, 
v objektu B-1 v Kareju II v Sežani, zgrajenem na stavbni 
parc. št. 4212/183, 4212/181, 4212/176, 4223/2, 4224/1, 
4225, vse k.o. Sežana,

– kupoprodajna pogodba z dne 27. 1. 1998, št. 
OV 224/98, ki sta jo sklenila Ivan Kjuder kot prodajalec 
in Antonija Prunk kot kupovalka, za dvosobno stanova-
nje št. 23, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Sežani, 
Ivana Turšiča 4, v skupni površini 47,71 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj nave-
deni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega 
oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist Marka Prunka.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 7. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 68/2016 Os-2551/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Jože 
Milavec, Krivoglavice 8, 8332 Gradac, ki ga zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko 
neznani dediči po pok. Ani Laič, Jurovski Brod 23, Ža-
kanje, R Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice 
na podlagi priposestvovanja, pcto 290,00 €, v smislu 
člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju 
ZPP), dne 10. 6. 2016 postavilo začasnega zastopnika 
neznanim dedičem po pok. Ani Laič, nazadnje stanujoči 
Jurovski Brod 23, Žakanje, R Hrvaška.

Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče po pok. Ani Laič, nazadnje sta-
nujoči Jurovski Brod 23, Žakanje, R Hrvaška, do takrat, 
dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 6. 2016

I 299/2012 Os-2449/16

V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in pre-
živninski sklad RS, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, proti 
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dolžniku Žiku Tanasić, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi 
izterjave 5.954,24 EUR s pripadki, je sodišče dolžniku 
Žiku Tanasić, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo zača-
snega zastopnika, in sicer odvetnika Jaka Šarabona, 
Glavni trg 20, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve 
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 2016

P 600/2016 Os-2397/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Mariji Snežni Novak, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Ljubice Alojzije Radotović, Matjaževa ulica 17, Ljub ljana, 
zoper toženo stranko Ignaca Radotović, naslov neznan, 
zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega 
zastopnika, dne 7. 6. 2016 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Svetlana Vakanjac, Dunajska cesta 51, Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 6. 2016

P 1223/2015-IV Os-2434/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Martini Zidar, v pravdnem postopku tožeče stranke Irene 
Gabrovšek, Vojkova cesta 30, Ljub ljana, zoper toženo 
stranko Dejana Gabrovšek, neznan naslov, zaradi raz-
veze zakonske zveze, zaupanja mld. otroka, določitve 
preživnine in stikov, dne 8. junija 2016 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi 
odvetnica Jožica Mlinarič, Slamnikarska 14, Domžale.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva posta-
vitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 6. 2016

3119 VL 178055/2011 Os-2588/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Hrvoje 
Drašković, proti dolžniku Gorazdu Norčič, Brajnikova 
ulica 47, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Dejan Ljubič, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
392,90 EUR, sklenilo:

Dolžniku Norčič Gorazdu se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega za-
stopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi Dejan Ljubič, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 6. 2016

3119 VL 155928/2012 Os-2589/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Hrvoje 
Drašković, zoper dolžnika Gorazda Norčič, Brajnikova 
ulica 47, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Aleksandra 
Ljujič Kerševan, Linhartova 9, Ljub ljana – dostava, za-
radi izterjave 358,23 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Norčič Gorazdu se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zasto-
pnico.

Za začasno zastopnico se postavi Aleksandra Ljujič 
Kerševan, Linhartova 9, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 7. 2016

3119 VL 154741/2013 Os-2590/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javno podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Ve-
rovškova 62, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Hrvoje 
Drašković, zoper dolžnika Gorazda Norčič, Brajnikova 
ulica 47, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Nataša 
Ljubič, Kersnikova ulica 12, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 390,71 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Norčič Gorazdu se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zasto-
pnico.

Za začasno zastopnico se postavi Nataša Ljubič, 
Kersnikova ulica 12, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 6. 2016

VL 153278/2015 Os-2601/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Porsche 
Leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dolžniku: AJK 
instalacije, posredništvo in storitve, d.o.o., Ulica škofa 
Maksimilijana Držečnika 9, Maribor; Patricija Špoljar, 
Prešernova ulica 10, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. 
odv. Simona Zupan, Dalmatinova 4, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 165.289,24 EUR, sklenilo:

Dolžnici Patriciji Špoljar, Prešernova ulica 10, Mari-
bor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Simona Zu-
pan, Dalmatinova 4, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 7. 2016
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2179 VL 154958/2010 Os-2618/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Dejan Turk, po Filipov Ana – 
odvetnica, Tomšičeva ulica 3, Ljub ljana, proti dolžnici 
Alisi Selimović, Ridžali BB (prej Alidom d.o.o., Eiprova 
ulica 19, Ljub ljana), zaradi izterjave 2.913,01 EUR, 
sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mirja-
na Kožuh, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Dolžnica mora upniku v 8 dneh povrniti 69,42 EUR 
nadaljnjih izvršilnih stroškov z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od prvega dne po preteku osemdnevnega roka 
za izpolnitev dalje do plačila.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 4. 2016

VL 23177/2016 Os-2639/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Anes 
Šabić, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; 
Aleš Zamuda, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 
Maribor; Dragica Bračko, Ob gozdu 14, Maribor, ki 
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorči-
čeva ulica 19, Maribor; Janez Hanžel, Ob gozdu 14, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Juraj Kontrec, Ob 
gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Stanin-
vest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Danica 
Cimerman, Ob gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Mari-
bor; Andrej Vesel, Šarhova ulica 28, Ljub ljana, ki ga 
zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Marika Rek, Kosarjeva ulica 27, 
Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., 
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Katarina Hanžel, Ob 
gozdu 14, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest 
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, po odv. odve-
tnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, 
proti dolžniku: Nexhat Dranqolli, Wesley Clark 48, 
Peje, Kosovo; Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje, 
Kosovo, ki ga zastopa zak. zast. odv. David Šega, 
p.p. 1591, Prešernova ulica 26/a, Maribor – dostava, 
zaradi izterjave 472,78 EUR, sklenilo:

Dolžniku Haki Dranqolli, Wesley Clark 48, Peje Ko-
sovo se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. David 
Šega, Prešernova ulica 26/a, p.p. 1591, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 7. 2016

Z 47/2016 Os-2630/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni so-
dnici Nataši Simčič v zadevi zavarovanja denarne 
terjatve upnika RS, Ministrstvo za finance, Finančna 
uprava RS, Finančni urad Ljub ljana, Davčna ulica 1, 
Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa Državno pravobra-
nilstvo, Šubičeva 2, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku 
Srečku Gabrijelčič, Kolarjeva ulica 19, Ljub ljana – do-
stava, sedaj neznanega bivališča, zunaj naroka dne 
11. 7. 2016 sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Srečku 
Gabrijelčiču, Kolarjeva ul. 19, Ljub ljana, sedaj nezna-
nega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik 
Metod Ceket iz Ajdovščine, Tovarniška ul. 4/a, ki bo 
zastopal dolžnika v zadevi zavarovanja denarne ter-
jatve opr. št. Z 47/2016, vse dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 7. 2016

N 10/2016 Os-2602/16

Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni 
zadevi predlagateljice Irene Habazin, Šmarješke To-
plice 93, Šmarješke Toplice, ki jo zastopa Matej Špo-
rar, odvetnik iz Novega mesta, zoper nasprotna ude-
leženca: 1. Berta Elizabeta Rangus, Buschhofer Weg 
5, 5110 Alsdorf- Busch, Nemčija in 2. Fritz Rangus, 
Alfred- Breh str. 84, 5110 Alsdorf – Ofden, Nemčija, 
zaradi delitve nepremičnin v solastnini, sklenilo:

Nasprotnima udeležencema Berti Elizabeti Ran-
gus, rojeni leta 1937, in Fritzu Rangusu, rojenem leta 
1957, se, na podlagi 82. člena ZŠŠ v zvezi s 37. čle-
nom ZNP, postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Ja-
nez Klemenc, Kratka ulica 1, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna udele-
ženca vse dokler nasprotna udeleženca ali njun poo-
blaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 7. 2016

0057 I 304/2015 Os-2429/16

V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, pre-
živninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 21, Ljub ljana, ki ga zastopa Aleksandra 
Kuhar, univ. dipl. pravnik, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana - dostava, proti dolžniku Samu Šeligo, Parižlje 
12, Braslovče, zaradi izterjave 2.608,56 EUR s pp, se 
v zgoraj navedeni izvršilni zadevi dolžniku Samu Še-
ligu, Parižlje 12, Braslovče, EMŠO 2009976500223, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico 
se postavi odvetnica Karmen Orter, Šlandrov trg 20/a, 
Žalec.

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

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 7. 6. 2016
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Oklici dedičem

D 318/2015 Os-2450/16

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Zupančič Antonu, sinu Ivana, 
rojen 21. 5. 1922, stanujoč Zgornje Rute 89, Gozd Mar-
tuljek, ki je umrl 28. 11. 2015.

Zapustnik je bil poročen. Otrok ni imel. K dedovanju 
so poklicani zakoniti dediči II. dednega reda, oče Ivan 
Zupančič in mati Frančiška Zupančič oziroma njuni po-
tomci, ki pa sodišču niso dosegljivi.

Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju 
pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Zupančič Antonu, naj se priglasijo pri na-
slovnem 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 13. 6. 2016

D 321/2015 Os-2452/16

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Hlebanja Francu, sinu Lovrenca, 
rojen 19. 9. 1942, stanujoč Log 20, Kranjska Gora, ki je 
umrl 25. 11. 2015.

Zapustnik je bil poročen. Imel je dva potomca. K de-
dovanju so poklicani zakoniti dediči I. dednega reda, 
tudi sin Achim Hlebanja. Dedičevo bivališče ni znano, 
zato sodišče na podlagi določila 206. člena Zakona 
o dedovanju poziva dediča in vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Hlebanja Francu, 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 13. 6. 2016

D 161/2016 Os-2621/16

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Stefani France-
scu (Stepančič Franjo), roj. 2. 10. 1904, nazadnje stanu-
jočem v Trstu, Via Trissino 2/2, ki je umrl dne 6. 3. 1973.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2016

II D 1789/2015 Os-2330/16

V zapuščinskem postopku Okrajnega sodišča v Ma-
riboru po dne 26. 6. 2015 umrli Mariji Gutman, roj. Ošlaj, 
roj. 5. 9. 1926, hčerki Štefana, drž. RS, vdovi, nazadnje 
stan. Lovska ulica 22, se poziva dediča – zap. hči Dra-
gico Ošlaj, poročeno Kokotić, roj. 23. 10. 1948, brez 
stalnega in začasnega prebivališča na območju Repu-
blike Slovenije, da priglasi svojo pravico do zapuščine 
oziroma poda dedno izjavo v zadevi po pokojni Mariji 

Gutman, v roku enega leta, v skladu z drugim odstav-
kom 206. člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2016

D 339/2014 Os-2631/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Jožefu Marmolja, roj. 3. 9. 1859, Miren 
119, ki je umrl 13. 5. 1942.

Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustniku 
prišli v poštev tudi otroci zap. pok. sina Mirka Marmolja, 
ki sodišču niso znani oziroma njihovi potomci, ki sodišču 
tudi niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 6. 2016

D 337/81 Os-2435/16

Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Mariji Grgič, roj. Suban, vd. Merkuža, hči Suban 
Franca, roj. 12. 8. 1903, ki je umrla dne 23. 5. 1978, 
z zadnjim prebivališčem Škofi št. 6 (prej h. št. 3), Komen.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih dedi-
čih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 6. 2016

D 60/2015 Os-2556/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Andreju Rosič, roj. 13. 8. 1865, z zadnjim stalnim 
bivališčem na naslovu Logje 61, Breginj, ki je umrl dne 
26. 9. 1938.

V njegovo zapuščino sodi skupni delež pri nepre-
mičninah v k.o. Logje in k.o. Robidišče, ki sodijo v Agrar-
no skupnost Logje – Robidišče.

V zapuščinskem postopku sodišče razpolaga s po-
manjkljivimi podatki o tem, kdo vse bi bili zapustnikovi 
zakoniti dediči, zaradi tega s tem oklicem poziva vse 
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o premoženju zapustnika odločalo 
na podlagi zbranih podatkov.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 6. 2016

Oklici pogrešanih

N 23/2015 Os-2422/16

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pra-
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vobranilstvo, zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek 
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Ivana Piska, nezna-
nega prebivališča, ki ga zastopa skrbnik za poseben 
primer CSD Ajdovščina po pooblaščencu.

O pogrešanem Ivanu Pisku razen izpiska iz zemlji-
ške knjige, da je bila pogrešana oseba živa in se je po 
podatkih krstnega lista Župnijskega urada Vipavski križ 
rodila 24. 6. 1855, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Ivana Piska, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 6. 2016

N 104/2015 Os-2540/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Jerneja 
(Bortolo) Makovac, pok. Mateja, neznanega naslova, 
za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2016

N 106/2015 Os-2541/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
Makovac, pok. Mateja, neznanega naslova, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 6. 2016

N 41/2016 Os-2645/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 
razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Ivana 
Zubin, hči Andreja, qm Martina, rojena najkasneje leta 
1861, z zadnjim znanim bivališčem v Rižani.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 48/2016 Os-2646/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za doka-
zovanje smrti naslednje osebe: Matija (Matej) Suklan, sin 
Mateja, rojen dne 20. 1. 1854, z zadnjim znanim bivališčem 
Butari 18, Gračišče, ki naj bi umrl dne 31. 3. 1886 v Trstu.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se 
poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v enem 
mesecu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče potrdilo njegovo smrt.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 632/2015 Os-2561/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku neprav-
dni postopek zaradi razglasitve Alice Bakarčič (Berni), 
roj. 20. 12. 1939, Via Luigi Biolchini 21, IT 00197 Rim, 
Italija, za mrtvo.

Pogrešana se je neznanega leta odselila v Italijo 
in se ni več vrnila. Nobene vesti ni, kje se nahaja, 
oziroma ali je živa, od njegovega rojstva pa je minilo 
že 76 let.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postop-
ku sodišče Alivo Bakarčič (Berni) poziva, da se oglasi, 
vse, ki kaj vedo o njenem življenju pa, da to v treh mese-
cih od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu sodišču 
v Ljub ljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 6. 2016

N 54/2016 Os-2647/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Vidojke Benedejčič, Škrbina 
45, 6223 Komen in nasprotne udeleženke Zore Čotar, 
hči Ivana Čotarja in Marije Čotar, rojene Lozej, roj. 
21. 5. 1910 v Škrbini, nazadnje stanujoči na naslovu 
Agranciada 1442, Monte Video, Urugvaj, sedaj nezna-
nega bivališča, zaradi razglasitve nasprotne udeležen-
ke za mrtvo.

Po navedbah predlagateljice naj bi bila pogrešana 
Zora Čotar že prav gotovo mrtva, čeprav njena smrt ni 
nikjer uradno zaznamovana, saj je od njenega rojstva 
minilo že več kot 115 let. Pogrešana Zora Čotar naj bi 
leta 1928 emigrirala v Južno Ameriko, od koder naj bi 
se nazadnje javila leta 1975, nato pa naj bi se za njo 
izgubila vsaka sled.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 7. 2016

N 34/2016 Os-2597/16

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Franca Jerlaha, Mehika, za mrtvega.

Sodišče poziva Franca Jerlaha, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju in smrti, 
da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega roka razglašen 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 7. 2016

N 35/2016 Os-2598/16

Okrajno sodišče v Trebnjem vodi postopek o razgla-
sitvi pogrešanega Antona Kozlevčarja, Veliki Gaber 20, 
Veliki Gaber, za mrtvega.

Sodišče poziva Antona Kozlevčarja, da se oglasi, 
kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem življenju 
in smrti, da to sporočijo sodišču v roku 3 mesecev po 
objavi tega oklica, sicer bo pogrešani po poteku tega 
roka razglašen za mrtvega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 8. 7. 2016
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Spričevala preklicujejo

Božič Adrijana, Župeča vas 47, Cerklje ob Krki, 
indeks, št. 71050448, izdala Univerza v Ljub ljani, BF, 
leto izdaje 2005, na ime Adrijana Gerjevič. gny-336847

Črnigoj Eva, Tržaška c. 31, Postojna, indeks, 
št. 18060290, izdala Univerza v Ljub ljani, FF, leto izdaje 
2006. gnj-336837

Klinc Matej, Vikrče 354, Ljub ljana Šmartno, indeks, 
št. 18070104, izdala Univerza v Ljub ljani, Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2007. gnk-336836

Premec Karmen, Hruševo 35, Dobrova, indeks, 
št. 18071070, izdala UL, Filozofska fakulteta, leto izda-
je 2007. gnn-336833

Ramšak Aljaž, Šlandrov trg 28, Žalec, indeks, 
št. 22061260, izdala Univerza v Ljub ljani. gng-336840

Vitek Matej, Potokarjeva 59, Ljub ljana, indeks, iz-
dala Fakulteta za matematiko in fiziko, UL, leto izdaje 
2015. gnr-336829

Drugo preklicujejo

AVTO TIV d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper - 
Capodistria, osnovno licenco, št. GE006222/06676. 
gnz-336846

Dihtero Leopold, Gabernik 39, Zgornja Polskava, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012298011, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnw-336849

Dvoršak Jure, Bazoviška 13, Radovljica, študentsko 
izkaznico, št. 23100261, izdala UL FS. gns-336828

IGOVITAL d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljub ljana, taksi 
nalepko za taksi tablo, št. G007885/06968/012, za vozilo 
reg. št. LJ SC-885. gnb-336845

Klobas Patrik, Polje 33, Izola - Isola, študentsko 
izkaznico, št. 09040179, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnq-336830

Košak Matjaž, Raičeva ulica 46, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 63020390, izdala Univerza v Ljub ljani, 
FRI. gno-336832

LOGO PREVOZI d.o.o., Ljub ljanska cesta 2, Ivanč-
na Gorica, izvod licence, št. GE007102/05167/008, za 
vozilo M.A.N. 18.440, reg. št. LJ 955-UU, veljavnost do 
23. 1. 2018. gnl-336835

Redžić Sabahudin, Celovška c. 143, Ljub ljana, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500039506000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnc-336844

Preklici

ROBERT ŠTANTE s.p., Rove 23A, Frankolovo, 
licenco voznika, št. 010658/AD13-3-7752/2015, ser. 
št. 05002782. gnf-336841

ROBERT ŠTANTE s.p., Rove 23A, Frankolovo, 
licenco voznika, št. 010658/AD13-2-4757/2013, ser. 
št. 05004660. gne-336842

ROBERT ŠTANTE s.p., Rove 23A, Frankolovo, 
licenco voznika, št. 010658/SŠD13-2-1623/2016, ser. 
št. 05008454. gnd-336843

Skubic Dejan, Lesno brdo 31f, Vrhnika, študentsko 
izkaznico, št. 19406532, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Ekonomska fakulteta. gnx-336848

SloCorp taksi prevozi d.o.o., Rakitna 398, Preserje, 
taksi nalepko, št. G007542/07220/001, za vozilo Škoda 
Octavia, reg. št. LJ BF-781. gnx-336831

Sušnik Miha, Bezena 82, Ruše, študentsko iz-
kaznico, št. 18120266, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnh-336839

Škvarč Ervin, Velike Žablje 91, Dobravlje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005180001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnm-336834

ZIC TRANS d.o.o., Ulica Rakovške čete 28, Rakek, 
izvod licence, št. GE008147/06168/005, za vozilo reg. 
št. LJ819-AR. gni-336838
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