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Javni razpisi

Št. 6107-1/2018/1 Ob-2249/18

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne de-

javnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, objavlja v okviru 
Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje do-
datnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti 
v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 
2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 
2018.

1. Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenje-

nih za leto 2018 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega 
razpisa):

Rok za oddajo vlog je petek, 6. 7. 2018, in sicer: 
23 subvencij zaposlitev za vzhodno kohezijsko regijo in 
10 subvencij za zaposlitev za zahodno kohezijsko regijo.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module 
za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega 
razpisa):

Roki za prijavo je petek, 21. 9. 2018.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca ob-

javljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
2. Spremembe: razpisnik spreminja dodatne pogo-

je iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč 
se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih 
oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opre-
deljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne 
osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega 
prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja 
(civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delova-
nje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo 
zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem 
organu najmanj 5 let.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

 Ob-2255/18

Sprememba
RRA Zeleni kras, d.o.o. v sodelovanju s Sloven-

skim regionalno razvojnim skladom ter bankami, ki so 
navedene v prilogi razpisne dokumentacije, objavlja 
spremembe Javnega razpisa kreditov in garancij za mi-
kro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancij-
ske sheme v Primorsko-notranjski regiji, objavljenega 
v Uradnem listu RS, št. 32/17 dne 30. 6. 2017.

V točki 9. »način prijave in razpisni roki« se spre-
meni drugi odstavek tako, da se glasi:

»Merilo za pravočasno prispelo vlogo je:
– poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti ka-

snejši od 16. 6. 2018 ali
– osebno oddana vloga na zgoraj naveden naslov, 

najkasneje do 16. 6. 2018 do 13. ure.«
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

RRA Zeleni kras, d.o.o.

Št. 430-21/2017-57 Ob-2241/18

Sprememba
V Javnem razpisu za podelitev koncesije storitev za 

izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji (Uradni list RS, 
št. 27/18, objava št. Ob-2025/18) se:

– prvi odstavek točke »7. Način pojasnjevanja raz-
pisne dokumentacije« spremeni tako, da glasi:

»Koncedent bo posredoval pojasnila na prispela 
vprašanja preko spletne strani, kjer je objavljena razpi-
sna dokumentacija. Dodatna pojasnila bodo posredova-
na najkasneje do dne 12. 6. 2018, pod pogojem, da je 
bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana do dne 
6. 6. 2018 do 9. ure.«.

– drugi odstavek točke »8. Način, mesto in rok od-
daje prijave« spremeni tako, da glasi:

»Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena 
ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do 
dne: 18. junij 2018 najkasneje do 9. ure.«.

– prvi odstavek točke »9. Način, mesto in rok odpi-
ranja prijav« spremeni tako, da glasi:

»Odpiranje vlog bo javno. Odpiranje vlog bo dne: 
18. junija 2018, ob 10. uri, na naslovu Občina Litija, Je-
rebova ulica 14, 1270 Litija (sejna soba/ll. nadstropje).«.

Občina Litija

Št. 094-3/2018/7 Ob-2264/18

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti objavlja na podlagi 75. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – 
DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg), in 4. člena Pravilnika 
o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)

razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju 

socialnega varstva v letu 2018
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno 

kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za 
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delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo 
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki so-
cialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avto-
nomiji strokovnega dela in za neposredno delo z upo-
rabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji 
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu 
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob 
upoštevanju različnosti.

2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno 

delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih 

dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane 

pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju 
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel 
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je 
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado 
ali priznanje

Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo 
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični 
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju social-
nega varstva najmanj 20 let.

Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno 
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na posa-
meznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupinsko 
nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki 
dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva 
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu 
in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna 
v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina strokovnih ali 
laičnih delavcev, ki delujejo na področju socialnega var-
stva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno na-
grado ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupi-
ni, deli med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.

Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za 
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in ob-
javljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na 
področju socialnega varstva.

4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja 
lahko vložijo:

– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci 

na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna inte-

resna združenja, ki delujejo na področju socialnega 
varstva,

– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora 

vsebovati:
– osnovni obrazec in obrazec za posamezno nagra-

do oziroma priznanje, izpolnjena v skladu s posamezni-
mi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz 
8. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju 
socialnega varstva in zahtevane priloge. Obrazci so 
objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko Javna 
naročila/javni razpisi.

– utemeljitev predloga, ki naj vsebuje kratek življe-
njepis in podrobno opisano delo kandidata/kandidatke 
ali predlagane skupine. K utemeljitvi predloga so lahko 
priložena mnenja organov, posameznikov ali organiza-
cij, ki predlog podpirajo.

Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ljub ljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojni-
ci »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju 
socialnega varstva v letu 2018«, najkasneje do 31. 7. 
2018. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbe-
nega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju 
socialnega varstva, bo v imenu Republike Slovenije po-
delila ministrica, pristojna za socialne zadeve.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 430-28/2018-1/jzu Ob-2247/18

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slo-
venije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljub ljana (v nadaljeva-
nju: Sklad KZG RS) v skladu s Pravilnikom Sklada kme-
tijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije o prometu 
z nepremičninami in Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18) (v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

zaporedna št. 1
parc. št. 494/1, v izmeri 1015 m2, k.o. 520 – Be-

nedikt, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 
30.450,00 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % 
DDV), strošek cenitve nepremičnine znaša 174,42 EUR 
(z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obreme-
njena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 13099173, 
13099174, 13099920, 13099919, 12920796, 13099916, 
13099918, 13099917, 13099915). Cenitev je opravil 
mag. Slavko Bunderla, sodni cenilec za gradbeništvo 
– nepremičnine.

zaporedna št. 2
parc. št. 341/8, v izmeri 1011 m2, k.o. 877 – Straži-

šče, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izhodiščna cena za nepremičnino znaša 32.352,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 106,75 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Cenitev je opravil mag. Dean Medved, pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

zaporedna št. 3
parc. št. 341/9, v izmeri 804 m2, k.o. 877 – Stražišče, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
hodiščna cena za nepremičnino znaša 25.728,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), zemljišče je 
v površini 250 m2 obremenjeno z zakupom do 31. 12. 
2021, strošek cenitve nepremičnine znaša 106,75 EUR 
(z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opravil mag. Dean 
Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

zaporedna št. 4
parc. št. 1178/13, v izmeri 419 m2, k.o. 1943 – Dob, 

do ½, osnovna namenska raba: območje pro izvodnih 
dejavnosti, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 
16.760,00 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), 
strošek cenitve nepremičnine znaša 69,54 EUR (z vključe-
nim 22 % DDV). Cenitev je opravil mag. Jurij Lovšin, univ. 
dipl. inž. gradb., sodni cenilec za gradbeništvo.

zaporedna št. 5
parc. št. 1178/20, v izmeri 418 m2, k.o. 1943 – Dob, 

do ½, osnovna namenska raba: območje pro izvodnih 
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dejavnosti, izhodiščna cena za nepremičnino znaša 
16.720,00 EUR (v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), 
strošek cenitve nepremičnine znaša 69,54 EUR (z vključe-
nim 22 % DDV). Cenitev je opravil mag. Jurij Lovšin, univ. 
dipl. inž. gradb., sodni cenilec za gradbeništvo.

zaporedna št. 6
parc. št. 1579/4, v izmeri 238 m2, k.o. 1959 – Domža-

le, do 23/238, osnovna namenska raba: mešana obmo-
čja, podrobnejša namenska raba: morfološka celota M2/a 
– mešano območje (stanovanjski objekti, trgovski objekti, 
poslovne in servisne dejavnosti), prosto stoječa pozidava, 
izhodiščna cena za nepremičnino znaša 1.840,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), strošek ceni-
tve nepremičnine znaša 139,08 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Cenitev je opravil mag. Jurij Lovšin, univ. dipl. inž. 
gradb., sodni cenilec za gradbeništvo.

zaporedna št. 7
parc. št. 173/2, v izmeri 531 m2, k.o. 1260 – Silovec, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izhodiščna cena za nepremičnino znaša 10.089,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), na zemljišču 
s parc. št. 173/2, k.o. Silovec stojita objekta (stavba 
št. 101 in 18), ki nista last prodajalca in nista pred-
met prodaje. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
274,50 EUR (z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opra-
vil mag. Jurij Lovšin, univ. dipl. inž. gradb., sodni cenilec 
za gradbeništvo.

zaporedna št. 8
parc. št. 535/11, v izmeri 746 m2, k.o. 875 – Dolga 

Brda, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, iz-
hodiščna cena za nepremičnino znaša 19.396,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), na zemljišču 
s parc. št. 535/11, k.o. Dolga Brda stoji del objekta (stav-
ba št. 368), ki ni last prodajalca in ni predmet proda-
je, strošek cenitve nepremičnine znaša 225,70 EUR (z 
vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena 
z zakupom do 31. 12. 2027. Cenitev je opravil mag. Dean 
Medved, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.

zaporedna št. 9
parc. št. 43/14, v izmeri 208 m2 in parc. št. 43/19, 

v izmeri 86 m2, k.o. 189 – Hercegovščak, osnovna na-
menska raba: območje stavbnih zemljišč, izhodiščna 
cena za nepremičnini skupno znaša 4.792,20 EUR (v 
izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV). Nepremičnini 
se prodajata v kompletu. Na zemljišču s parc. št. 43/14, 
k.o. Hercegovščak stoji objekt (stavba št. 246), ki ni last 
prodajalca in ni predmet prodaje. Strošek cenitve ne-
premičnin znaša 171,51 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Cenitev je opravil mag. Slavko Bunderla, sodni cenilec 
za gradbeništvo – nepremičnine.

zaporedna št. 10
parc. št. 737/5, v izmeri 534 m2, k.o. 22 – Kukeč, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izhodiščna cena za nepremičnino znaša 5.340,00 EUR 
(v izhodiščno ceno ni vključen 22 % DDV), na zemljišču 
s parc. št. 737/1, k.o. Kukeč stoji objekt, ki posega na 
parc. št. 737/5, k.o. Kukeč, objekt ni last prodajalca in 
ni predmet prodaje. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
183,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). Cenitev je opravi-
la Barbara Klugler, mag., sodna cenilka za gradbeništvo 
– nepremičnine.

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komi-
sija Sklada KZG RS v sestavi:

– Violeta Knap – predsednica
– Jožica Zupan – članica
– Darja Matjašič – članica
– Janja Golob – članica
– Barbara Tonejc – nadomestna članica
– Marina Omahen – nadomestna članica.

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava 
komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci 
obveščeni.

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo prav-
nega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komi-
sije in cenilcem v smislu kot ga določa sedmi odstavek 
51. člena ZSPDSLS-1.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v Republiki Slovenije, fizične osebe državljani 
Republike Slovenije in tujci, pod pogoji, ki jih določa 
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. Pri javnem zbiranju ponudb 
kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani ko-
misije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega 
odstavka 51. člena ZSPDSLS-1. Fizične osebe morajo 
ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o pla-
čilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, 
ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo ponudbene cene morajo pri-
speti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub-
ljana, najkasneje do 15. 6. 2018, do 12. ure. Na kuverti 
mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, 
z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod 
zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«

Ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez 
vključenega davka, ki ga plača kupec. Kupec na ponud-
beno ceno plača 22 % DDV.

Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb 
vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščne cene 
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
št. 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS za javna 
plačila, s sklicevanjem na št. 430-28/2018 za javni 
razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo 
vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
odpiranju ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne 
pravice s strani solastnikov bo vplačani znesek varščine 
brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe 
s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka 
za sprejem ponudbe s strani solastnikov.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo odkupno ceno. V kolikor bo v roku za oddajo 
ponudb prispelo več najugodnejših ponudb, bo Sklad 
KZG RS opravil med najugodnejšimi ponudniki javno 
dražbo.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 10. 
2018.

Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ali ki 
bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji 
v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo 
vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika 
lahko solastniki na nepremičninah pod zaporedno št. 4, 
5 in 6 uveljavljajo predkupno pravico. Prodajalec bo po 
izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno 
ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po 
najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastnikom pred-
metnih nepremičnin.

V skladu z desetim odstavkom 51. člena 
ZSPDSLS-1 bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena 
kupoprodajna pogodba najpozneje v 15 dneh po opra-
vljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po pote-
ku roka za uveljavitev predkupne pravice ali po pridobitvi 
zakonsko zahtevanega soglasja. V skladu z drugim od-
stavkom 29. člena ZSPDSLS-1 je Sklad KZG RS pred 
sklenitvijo pravnega posla, katerega pogodbena vre-
dnost presega 10.000 eurov, dolžan pridobiti predhodno 
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pisno soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Pravni posli, ki so sklenjeni brez predhodne-
ga pisnega soglasja, so nični. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano o izdaji soglasja, ki je obvezna 
priloga pravnega posla, odloči v 30 dneh po prejemu 
osnutka pravnega posla.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogod-
be, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, 
da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od 
izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana 
na podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino 
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, stro-
šek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek ce-
nitve nepremičnine, vse stroške povezane z vložitvijo 
zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca 
in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno po-
godbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca 
se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže 
plačati davek na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob 
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemlji-
šča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemlji-
šča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana 
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna 
zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriteri-
jem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi 
postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na se-
dežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, dne 18. 6. 2018 
ob 13. uri.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru pri Darji Matjašič (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 6102-7/2018/1 Ob-2248/18

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 25. majem 
2018 odpira Javni programski razpis za izbor kultur-
nih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki 
bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev Mestne 
občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2018). Zbiranje 
vlog bo potekalo do 26. junija 2018. Besedilo razpisa, 
prijavni obrazci in merila bodo objavljeni z dnem odprtja 
razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 180018 Ob-2246/18

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17), Letnega programa športa 
v Republiki Sloveniji za leto 2018 št. 6712-2/2018/1 
z dne 16. 2. 2018, podpisane pogodbe o začasnem 
sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2018, 
št. C3330-18-064001 z dne 12. 12. 2017, objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa športa 
otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2018

1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS 
Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje intere-
snih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali 
v naslednjih razpisanih obdobjih:

– poletne počitnice I (od 26. 6. do 6. 7. 2018),
– poletne počitnice II (od 27. 8. do 31. 8. 2018) in
– jesenske počitnice (od 29. 10. do 30. 10. 2018).
Interesni programi ne smejo biti del rednega pro-

grama šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni 

kader.
3. Na razpis se lahko prijavijo: sub jekti, ki so kot 

izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – 
ZNOrg).

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vloga prijavitelja:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo 

samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v raz-
pisanem obdobju poletne počitnice I (od 26. 6. do 6. 7. 
2018), poletne počitnice II (od 27. 8. do 31. 8. 2018) in 
jesenske počitnice (29. 10. in 30. 10. 2018). Ti interesni 
programi ne smejo biti del rednega programa šole.

– Formalno popolna vloga na razpis mora biti iz-
delana in posredovana na Zavod za šport RS Planica 
izključno na razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 
2018 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne 
dokumentacije.

– Prijavitelj lahko, v vsakem razpisanem obdobju, 
prijavi samo en svoj program (skupaj največ 3 – pri 
tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpisne 
obrazce od 2.2. do 2.4.). Vsak program se na podlagi 
meril ovrednoti ločeno na podlagi meril točke 4.2. »Me-
rila za dodelitev sredstev«.

– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti 
programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne 
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – 
upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za 
športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki 
udeležencev.

– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis, za vsak pri-
javljen program, obvezno priložiti potrdilo lokalne skupno-
sti (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se 
strinja z izvajanjem programa – pogoj in kot neobvezni 
del, da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev.

– Prijavitelj zagotovi strokovni kader, ki bo opravljal 
strokovno delo. Dodatni pogoj za strokovni kader je, da 
ima strokovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost 
skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17).

– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo 
in vodenje programa, torej ne nastopa kot posrednik.

– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih pro-
gramov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede 
števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo 
s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o norma-
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tivih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa gimnazijskih oddelkov).

4.2. Merila za dodelitev sredstev:
Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne in popolne, prija-

vitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa izpolnju-
jejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, se uvrsti 
v postopek vrednotenja vlog, kjer se program ovrednoti 
skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sredstev«.

Vsak program, v vlogi prijavitelja, se na podlagi 
meril te točke ovrednoti ločeno.

MERILO Št. točk Max št. točk
1 VSEBINSKI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.2.) 50

Širina izvajanja programa:
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci:
 – do 3 panoge,
 – nad 3 panoge
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki)
 – strokovno usposobljen delavec
 – strokovno izobražen delavec

5
10
5

10

20

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih
– da
– ne

10
0

10

Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20 otrok
– nad 20 otrok

10
20

20

2 RAZVOJNA REGIJA – lokacija izvajanja programa (razpisni obrazec 2.1.) 20
1 skupina (pomurska, zasavska, primorsko-notranjska)
2 skupina (podravska, koroška, posavska)
3 skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška)
4 skupina (gorenjska, jugovzhodna, osrednjeslovenska)

20
15
10
5

3 FINANČNI KRITERIJI (razpisni obrazec 2.3., 2.4.) 30
Cena, ki jo plača udeleženec (razpisni obrazec 2.3.):
– brezplačen program
– plačljiv program

15
0

15

Sofinanciranje lokalne skupnosti:
Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska 
s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– da
– ne

15
0

15

SKUPAJ 100

Zavod za šport RS Planica bo predvidoma sofinan-
ciral takšno število programov, ki je opredeljeno v spe-
cifikaciji razpisa v posameznem razpisanem obdobju.

V kolikor je v fazo vrednotenja vlog uvrščenih več 
vlog za sofinanciranje programov od predvidenega šte-
vila sofinanciranih programov v posameznem razpisa-
nem obdobju, se sofinancira tiste prijavitelje, katerih 
vloge-programi bodo na podlagi meril, v fazi vrednotenja 
vlog, zbrali višje število točk.

V kolikor sta dva ali več programov, ki skupaj pre-
segajo predvideno število sofinanciranih programov, 
ovrednotena z istim najnižjim številom točk, bo izbran 
in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega program je prejel 
višje število točk pri merilu »Razvojna regija – lokacija 
izvajanja programa«.

V kolikor ni mogoče izbrati programa tudi ob upo-
rabi dodatnega podmerila iz prejšnjega odstavka, se 
zavrne vse vloge, pri katerih je bilo uporabljeno dodatno 
podmerilo.

V kolikor je v fazo vrednotenja vlog uvrščenih manj 
vlog za sofinanciranje programov od predvidenega šte-
vila sofinanciranih programov v posameznem razpisa-
nem obdobju, se za te programe izda sklep o sofinan-
ciranju programa.
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5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina 
sredstev, ki je zagotovljena za leto 2018 in je na razpo-
lago za sofinanciranje vsebine, navedene v predmetu 
javnega razpisa, je 39.200 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2018.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
najkasneje do ponedeljka, 4. junija 2018. Vloge, ki ne 
bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
(najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na 
sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen 
z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 
2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen pol-
ni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena sku-
paj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici 
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano 
v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje 
vloge ali za založitev vloge.

8. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v torek, 

5. junija 2018. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugota-

vljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je ne-
popolna, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi vlo-
ge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od prejema pisnega 
poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih 
delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, 
ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. 
Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu 
s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.

Vloge prijaviteljev, ki so pravočasne in popolne, 
prijavitelji, strokovni delavci in prijavljeni programi pa 
izpolnjujejo pogoje in zahteve iz 3. in 4. točke razpisa, 
se uvrsti v postopek vrednotenja vlog, kjer se program 
ovrednoti skladno s 4.2 točko »Merila za dodelitev sred-
stev«.

Vloge, ki se ne uvrstijo v fazo vrednotenja vlog, se 
s sklepom zavržejo.

9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji, ki so prijavili program za razpisano obdobje 
»poletne počitnice I (od 26. 6. do 6. 7. 2018)«, bodo 
o rezultatih javnega razpisa predvidoma obveščeni do 
petka, 15. junija 2018, ostali v skladu z veljavno zako-
nodajo.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmla-
dih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektron-
ski naslov gasper.plestenjak@sport.si. Vloga na razpis 
mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe 
prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce pri-
javitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-2235/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 
13/18 – ZJF-H), Zakona o spodbujanju skladnega regi-
onalnega razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL 
EU L 352, z dne 24. 12. 2013), Mnenja Ministrstva za 
finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de mini-
mis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 
2016 in Programa spodbujanja gospodarske osnove 
madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vlade 
številka 09502-1/2017/3 z dne 29. 6. 2017) ter Spre-
membe Programa spodbujanja gospodarske osnove 
madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (Sklep Vla-
de številka 09502-1/2017/7 z dne 18. 1. 2018) (v nada-
ljevanju Program), Pomurska madžarska samoupravna 
narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava (v 
nadaljnjem besedilu PMSNS) objavlja na podlagi po-
godbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje 
naložb v gospodarstvu madžarske narodne skupnosti 
2017–2020, št. C2130-18Z160451

javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu  

na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
madžarske narodne skupnosti – ukrep 1 Programa 

spodbujanja gospodarske osnove madžarske 
narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS 

UKREP 1/1-2018)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinan-

ciranje izvajanja projektov, so:
1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko na-

rodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žit-

kovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Ka-

pornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szen-

tlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Pro-
senjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely,

– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Ka-
movci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ 
Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dol-
govaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ 
Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsóla-
kos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/ Csente, Doli-
na/ Völgyifalu,Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, 
Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ 
Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in

– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge 
na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Za-
konu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, 
št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 
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US, 82/13, 55/15 in 15/17) in izpolnjujejo še naslednje 
pogoje:

1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem ob-
močju vsaj 12 mesecev registriran sedež,

2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem obmo-
čju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana 
osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega 
območja,

3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) – ter 18. točka 2. člena Uredbe 
651/2014/EU),

4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 in 38/16 – odl. US in 63/16 
– ZD-C),

5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega pod-
jetja v razmerju do ministrstva in PMSNS ni podana 
prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ni/niso vpleten/i 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,

8. so na dan prijave registrirane za opravljanje de-
javnosti v Republiki Sloveniji,

9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do 
»de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. 
Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumen-
tacije),

11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih 
preteklih razpisov,

12. upravičeni stroški so izključno samo stroški 
tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno ozi-
roma glavno dejavnostjo podjetja,

13. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje
(Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opre-

deljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi 
Komisije (EU) št. 651/20141).

– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-

stinami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev 

opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili pla-
čani v obdobju upravičenosti,

– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– pro izvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v na-
jem drugim sub jektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na pre-
jemnika sredstev,

– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),

– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temelj-

na načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni 
ceni).

3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovra-

tnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2018 znaša 
260.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postav-
ki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Števil-
ka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9701.

3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila PMSNS so odvisna od razpoložljivosti pro-

računskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile 
ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni pro-
računski postavki, lahko PMSNS razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo 
o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali di-
namiko izplačil.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 
20.000,00 EUR, najvišja pa 80.000,00 EUR. Preje-
ta pomoč je obenem omejena s pravilom »de mini-
mis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih 
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR, če gre za 
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju 
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino 
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v ob-
dobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, 
ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75 % 
celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po 
tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25 % 
lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. 
V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva 
vračilo DDV, je upravičen do največ 75 % zneska pomoči 
brez DDV-ja.

4. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa 

se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, 
št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju Uredba Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomo-
či« niso upravičena podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mi-
kro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod doku-
mentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, 
L 124, 20. 5. 2003. in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L187, 26. 6. 2017) o razgla-
sitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom 
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, 

v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 
bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil 
dokazila o njihovem plačilu,

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,



Stran 1236 / Št. 35 / 25. 5. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

3. če je pomoč pogojene s prednostno rabo doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju, preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki deluje-
jo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012.

5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana sredstva, je proračun-
sko leto 2018. Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so 
nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na 
ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za iz-
plačilo (najkasneje do vključno 30. 9. 2018).

6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov PMSNS, Pomurska madžarska samoupravna na-
rodna skupnost – Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség, Glavna ulica-Fő utca 124, 9220 
Lendava-Lendva, je 21. 6. 2018. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po 
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobe-
sedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR ANS 
UKREP 1/1-2018« in s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: 
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navo-
dili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti 
napisane v slovenskem jeziku, 3., 6. in 9. točka obrazca 2 
Dispozicija projekta mora biti dvojezična. Za dvojezično 
se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, obenem 
pa je prevedena v madžarski jezik, s pripisom: »S svo-
jim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in 
podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogod-
be, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom 
odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V pri-

meru dvoma lahko PMSNS dodatno zahteva sodno over-
jen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka ter katere ne 
bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere 
točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene 
in vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje vlog bo na sedežu PMSNS in ne bo 
javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vlo-
ge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen 
imenuje Svet PMSNS.

Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 
javnega razpisa, bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril:

I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 35 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
B. Velikost podjetja (15 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Ocena Sveta PMSNS (največ 20 točk)
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 

20 točk)
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
D. Varstvo okolja (največ 5 točk).
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do 

sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo 
prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinan-
ciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
posameznih projektov.

7. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno 
dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo 
omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni 
razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od 
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani: http://www.muravidek.si/.

Pomurska madžarska samoupravna  
narodna skupnost

Št. 354-0016/2018 Ob-2232/18

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Brežice (Ura-
dni list list RS, št. 10/09 in 3/10), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine 
Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18), Občina 
Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih čistilnih naprav  

za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč  
na območju Občine Brežice

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in iz-

gradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne 
vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih 
črpališč za objekte v Občini Brežice v skladu s pogoji 
tega razpisa.

III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (ne velja za samostojne podjetnike), 

ki so lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih 
stavb ali lastniki posameznih stanovanj v večstanovanj-
ski stavbi na območju Občine Brežice ter imajo v tem 
objektu stalno prebivališče,
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– v primeru, če več upravičencev gradi skupno 
malo čistilno napravo za več objektov ali za objekt, ki je 
v njihovi etažni lastnini, lahko uveljavlja subvencijo za 
svoj delež sofinanciranja vsak upravičenec posebej, pri 
čemer znaša maksimalna višina upravičenih stroškov za 
posamezni objekt največ 2.500,00 € z DDV za MKČN 
do 5 PE in 3.000,00 € za MKČN velikosti od 6 do 49 PE. 
V teh primerih je možno oddati skupno vlogo ali posa-
mične vloge, pri čemer se bodo upoštevali skupni stroški 
izgradnje te MKČN za celoten objekt ali več objektov 
skupaj in ne deleži na posamezno stanovanjsko enoto 
ali posamezen objekt. V primeru, da je eden od etažnih 
delov ali eden od objektov, za katere se uveljavlja sub-
vencija v skladu s to alinejo, namenjen poslovni rabi, 
se delež tega dela oziroma poslovne stavbe odšteje od 
skupnih stroškov izgradnje MKČN,

– društva s sedežem v Občini Brežice, ki jim je z od-
ločbo ali na podlagi zakona podeljen status društva, ki 
deluje v javnem interesu in ki so lastniki ali upravljavci 
objekta z označbo 002C po klasifikaciji, ki služi izvajanju 
dejavnosti društva,

– sofinanciranja nabave in izgradnje malih komu-
nalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ni 
možno uveljavljati za novogradnje oziroma za stano-
vanjske objekte, ki so pridobili gradbena dovoljenja po 
1. 1. 2013.

2. A.) Pogoji sofinanciranja vgradnje oziroma iz-
gradnje male komunalne čistilne naprave in upravičeni 
stroški:

– za pridobitev 50 % sofinanciranja upravičenih 
stroškov je pogoj, da se objekt nahaja na območju 
Občine Brežice in nima možnosti priključitve na obsto-
ječe kanalizacijsko omrežje, ali so stroški priključitve na 
obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki. 
Informacijo o možnosti priključitve pridobi stranka na 
Komunali Brežice,

– veljavno gradbeno dovoljenje za objekt v izgra-
dnji ali zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za objekt zgra-
jen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil pr-
vega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,

– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se pri-
javitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o od-
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 
87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno kanali-
zacijo. Informacije o načrtovani gradnji kanalizacijskih 
omrežij si vlagatelj sam pridobi na Občini Brežice pri 
Dejanu Rostoharju,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziro-
ma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz 
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 
63/09 in 105/10). V primeru rastlinske čistilne naprave 
je potrebno predložiti prve meritve in obratovalni moni-
toring odpadnih voda, ki izkazujejo njeno ustreznost. 
Meritve mora izvesti usposobljen laboratorij za izvajanje 
tovrstnih meritev v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah 
in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 94/14 in 98/15),

– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komu-
nalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. čle-
na o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju od-
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni 
list RS, št. 98/07 in 30/10),

– za gradnjo čistilne naprave na vodovarstvenih 
območjih, si je predhodno potrebno pridobiti soglasje 
Agencije Republike Slovenije za vode, ki ga je potrebno 

priložiti k vlogi za sofinanciranje malih čistilnih naprav in 
hišnih črpališč – informacije o lokacijah vodovarstvenih 
območij si vlagatelj pridobi sam na Občini Brežice, Od-
delek za prostor,

– končni prejemnik mora zgrajeno čistilno napra-
vo predati v upravljanje (oziroma vzdrževanje) izvajalcu 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– končni prejemnik mora imeti poravnane vse svo-
je dosedanje zapadle obveznosti do Občine Brežice, 
javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Brežice,

– končni prejemnik za iste upravičene stroške ali za 
isti namen ni pridobil in ne sme biti v postopku pridobiva-
nja sredstev iz katerega koli drugega javnega razpisa za 
iste upravičene stroške oziroma isti namen,

– upravičeni stroški so stroški nabave in vgradnje 
oziroma izgradnje male komunalne čistilne naprave,

– upravičeni so stroški izgradnje male komunal-
ne čistilne naprave izven agromelioracij, znotraj katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (novelacija), ki je objavljen na spletni 
strani Občine Brežice. Upravičenost sofinanciranja za-
interesirani lahko preverijo na seznamu, ki je objavljen 
s tem razpisom ali Občini Brežice, Dejan Rostohar, 
pisarna št. 9,

– v primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prija-
vitelj v skladu z obstoječim občinskim Odlokom o odva-
janju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske od-
padne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 
54/10, 87/11 in 104/11) obvezuje priključiti na javno 
kanalizacijo.

B.) Pogoji in višina sofinanciranja za vgradnjo hi-
šnega črpališča:

V primeru objektov, ki imajo nesorazmerno visoke 
stroške priključitve na javno kanalizacijo kot posledi-
ca višinskih razlik, se sofinancira dobava materiala in 
vgradnja hišnega črpališča, ki lahko zajemajo stroške 
nabave črpalke, krmilne omarice, zapornega in proti po-
vratnega ventila, nivojskih stikal, dotočnega in tlačnega 
priključka ter ostali drobni material, potreben za priklju-
čevanje, ter vgradnje, v višini 100 %, vendar ne več kot 
1.300,00 € na črpališče.

3. Maksimalna višina upravičenih stroškov za po-
samezno MKČN zmogljivosti 1–5 PE znaša največ 
2.500,00 EUR z DDV, za posamezno MKČN zmogljivo-
sti 6–49 PE pa je največ 3.000,00 EUR, za hišna črpa-
lišča višina upravičenih stroškov znaša 1.300,00 EUR.

4. Pri MKČN in hišnih črpališčih, razen rastlinskih 
čistilnih naprav, se za upravičene stroške štejejo stroški, 
ki so nastali v času od 31. 10. 2017 do 30. 10. 2018 ozi-
roma do porabe sredstev, za rastlinske čistilne naprave 
se za upravičene stroške štejejo stroški, ki so nastali od 
31. 10. 2014 do 30. 10. 2018 oziroma do porabe sred-
stev in se jih izkazuje s kopijami računov.

5. Delež sofinanciranja: 50 % upravičenih stroškov 
MKČN; za MKČN do vključno 5 PE največ 1.250,00 EUR 
in za MKČN nad 5 PE največ do 1.500,00 EUR oziroma 
100 % vgradnje hišnega črpališča, največ 1.300,00 EUR 
na hišno črpališče.

6. Pri rastlinskih čistilnih napravah se šteje, da 
naprava izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev, ko 
stranka predloži analizo izpustov iz rastlinske čistilne na-
prave, ki jo izvede akreditiran laboratorij in bo izkazovala 
ustreznost le-te s predpisi o emisijah odpadnih voda.

7. Sofinancirajo se upravičeni stroški za objekt, ki je 
namenjen bivanju, z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
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oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 
1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1 uporabno dovoljenje.

Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoje-
če objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup 
in/ali vgradnja male čistilne naprave.

Naložba mora biti zaključena pred oddajo vloge.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v pro-

računu Občine Brežice za leto 2018, pod proračun-
sko postavko 0249 – Sofinanciranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav (MKČN), in sicer v višini 
100.000,00 EUR.

V. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje malih čistilnih naprav in 

hišnih črpališč je sestavljena iz naslednje zahtevane 
dokumentacije:

– Prijavni obrazec
– Izjava A – za fizične osebe oziroma izjava B za 

društva
– Odločba o statusu društva, ki deluje v javnem in-

teresu oziroma navedba zakonske podlage (velja samo 
za društva)

– Kopija računa o nakupu male čistilne naprave 
oziroma izgradnje rastlinske čistilne naprave ali vgradnji 
hišnega črpališča

– Kopija potrdila o plačilu nabave in vgradnje male 
čistilna naprave oziroma vgradnje hišnega črpališča. Za 
sofinanciranje izgradnje hišnega črpališča je potrebno pri-
ložiti potrdilo izvajalca gospodarske javne službe Komu-
nale Brežice d.o.o. o priključitvi na kanalizacijsko omrežje

– Kopija osebnega dokumenta
– Kopija transakcijskega računa
– Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka 

z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpa-
dnih vod

– Veljavno gradbeno dovoljenje za objekt oziro-
ma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, 
na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, 
uporabno dovoljenje

– Parafiran vzorec pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka 

za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpol-
njeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti 
urejena po prej navedenem zaporedju.

Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo 
na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) in na 
Občini Brežice, na Oddelku za komunalno infrastrukturo 
in gospodarske javne službe, v času uradnih ur. Informa-
cije lahko pridobite na Občini Brežice; tel. 07/620-55-46; 
e-pošta: dejan.rostohar@brezice.si.

VI. Rok in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu se lahko vlagajo po objavi razpisa v Uradnem 
listu RS do porabe sredstev, v vsakem primeru pa najka-
sneje do 1. 11. 2018, na naslov: Občina Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum 
poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v sprejemni pisarni 
Občine Brežice.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – razpis 
sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč« 
in nazivom prijavitelja.

Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena 
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Odpi-
rajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene.

VII. Postopek obravnave vlog
Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravi-

la predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan.

Odpiranje prispelih vlog se bo do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vloge, izvajalo vsako 
prvo sredo v mesecu, prvo odpiranje se izvede v maju.

Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komi-
sija, in sicer po zaporedju prispetja do porabe sredstev 
oziroma skrajnega roka za oddajo vlog. V primeru, da je 
prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se pred-
nostno obravnavajo vloge, ki so prej prispele. Če so vlo-
ge prispele isti dan po pošti, imajo prednost tiste vloge, 
pri katerih je starejši datum vgradnje MČN v razpisnem 
obdobju. Odpiranje vlog ne bo javno.

Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni 
od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj 
v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki 
bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo 
zavrnjene.

Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo stro-
kovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, 
ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prejete vloge se 
bodo odpirale po časovnem zaporedju prispetja vloge 
do porabe sredstev oziroma skrajnega roka za oddajo 
vloge.

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
oziroma ne dodelitvi sredstev direktor občinske uprave 
Občine Brežice s sklepom v roku 30 dni po izteku raz-
pisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi 
k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od 
prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun 
upravičenca v letu 2018.

Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in 
merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natanč-
no opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavr-
žejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino 
Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

VIII. Nadzor in sankcije: kontrolo nad izvajanjem 
namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana 
s sklepom župana. V primeru, da se ugotovi, da sred-
stva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila 
dodeljena ali pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih 
podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila 
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dode-
ljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje.

IX. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na spletni 
strani Občine Brežice (www.brezice.si) pod rubriko Jav-
ni razpisi ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo 
v času uradnih dni na Oddelku za komunalno infrastruk-
turo in gospodarske javne službe Občine Brežice, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Dodatne informacije posreduje Dejan Rostohar, 
tel. 07/620-55-46, e-mail: dejan.rostohar@brezice.si, 
v času uradnih ur.

Občina Brežice
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Občina Črenšovci na podlagi 10. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofi-
nanciranju letnih programov športa v Občini Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 19/05), Odloka o proračunu Občine 
Črenšovci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18) in Le-
tnega programa športa Občine Črenšovci v letu 2018, 
sprejetega na 28. seji Občinskega sveta Občine Čren-
šovci dne 18. 4. 2018, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa za leto 2018, ki jih bo v letu 2018 občina 
sofinancirala iz občinskega proračuna

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov športa z naslednjimi vsebinami:
1. interesna športna vzgoja predšolskih in šolskih 

otrok,
2. športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport,
3. kakovostni in vrhunski šport,
4. športna rekreacija,
5. izobraževanje,
6. delovanje športnih društev,
7. športne prireditve.
II. Razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, njiho-

va združenja in drugi sub jekti, ustanovljeni na podlagi 
zakona o zavodih, zakona o društvih in zakona o go-
spodarskih družbah, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti naj-
manj eno leto,

– imajo sedež v Občini Črenšovci,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in orga-

nizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 
aktivnost,

– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za 
določene športne programe,

– imajo urejeno evidenco o članstvu.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazi-
la, ki so navedena v razpisnih obrazcih.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Čren-
šovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, z oznako 
»Razpis – šport 2018«.

Zadnji rok za oddajo je 17. 6. 2018. Prepozno pri-
spele vloge ne bodo obravnavane. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za od-
dajo ponudb oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
tega dne do 12. ure oddana na sedež občinske uprave 
Občine Črenšovci.

IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno.
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija 

za šport Občine Črenšovci. O izidu javnega razpisa bodo 
vlagatelji pisno obveščeni in pozvani k podpisu pogodbe.

V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko raz-
pisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Čren-
šovci. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo na 
tel. 02/573-57-50.

Občina Črenšovci

Št. 410-161/2018 Ob-2234/18

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini 

Medvode (Uradni list RS, št. 59/15), Odloka o proračunu 
Občine Medvode za leto 2017 (Uradni list RS, št. 80/16) 
in Mnenjem o skladnosti sheme pomoči de minimis 
»Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Medvode« št. M001-5874564-2015 pri Ministrstvu za 
finance, Občina Medvode objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva v Občini Medvode  
za leto 2018

I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v na-
daljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za 
leto 2018 v okvirni višini 25.000,00 EUR (proračunska 
postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospo-
darstva).

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Ukrepi (po pravilniku): Višina sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih 
investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti 16.000,00 EUR
Namen B – Spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja 6.000,00 EUR
Namen C – Spodbujanje projektov 
inovacij 500,00 EUR
Namen D – Spodbujanje 
promocijskih aktivnosti podjetij 2.000,00 EUR
Namen E – Spodbujanje razvoja 
projektov socialnega podjetništva 500,00 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investi-

cij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala 

podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Med-
vode, ki na območju občine investirajo v opredmetena 
osnovna sredstva za:

– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata 

v smislu bistvenih sprememb pro izvoda ali pro izvodnega 
procesa obstoječega obrata oziroma storitev.

Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opred-

metena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata 
na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavno-
sti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna 
sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata.

Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sred-

stev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upra-
vičene stroške.

Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša 

največ 50 % upravičenih stroškov.
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih 

mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in 

mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na 
območju občine,
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– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evi-
denco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim 
bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom 
usposabljanja.

Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, 

se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba, 

je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za 
samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.

Upravičeni stroški so:
– stroški, povezani z usposabljanjem za odpiranje 

novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in iz-

vedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in 

mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na 
območju Občine Medvode in razpolagajo z vsaj deloma 
ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so dokumenti-
rano izvedli aktivnosti, povezane z raziskavami, razvo-
jem inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali 
temeljito izboljšanim pro izvodom, storitvam ali proce-
som, z namenom večje konkurenčnosti in višje doda-
ne vrednosti, s posebnim poudarkom na inovativnem 
podjetništvu.

Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raz-

iskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot 
upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo 
izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe, 
avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu 
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem 
prijavitelja,

– stroški instrumentov in druge specializirane opre-
me, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega 
projekta.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upra-
vičene stroške.

Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 % 

vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti 

podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in 

mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na 
območju Občine Medvode in se udeležijo določenega 
sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi 
Občino Medvode.

Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice 

na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upra-

vičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.

Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 

50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov social-

nega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projek-

tom s področja socialnega podjetništva
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki 

iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih 
projektov s področja socialnega podjetništva, katerih 
dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode 
oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali 
socialna podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote 
na območju Občine Medvode.

Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod 

od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja 

socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pri-

pravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov 
z namenom registracije socialnega podjetja;

– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov ozi-

roma subvencije znaša največ 50 % vrednosti oziroma 
do 1.000,00 EUR upravičenih stroškov.

2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podje-
tij in njihovemu nadaljnjemu razvoju

Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so 

pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo 
sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine 
Medvode.

Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sred-

stev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta.

Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz 

prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 
10 oseb iz drugega odstavka 22.a člena;

– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za 
potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v pro-
storih, ki so v lasti Občine Medvode;

– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialne-
ga podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbuja-
nje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.

Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnov-

na sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena 
lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.

3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih 
podjetij v socialna podjetja

Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo 

sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine 
Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja 
socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja pod-

jetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
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Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetova-

nja za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov znaša največ 50 % 

vseh upravičenih stroškov oziroma do 500,00 EUR.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot 

dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija 

je od dneva objave in do izteka prijavnega roka, 
dosegljiva na spletni strani Občine Medvode 
https://medvode.e-obcina.si/ vlagatelji pa jo lahko dvi-
gnejo v času uradnih ur na sedežu Občine Medvode.

Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode, 
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge 
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Obči-
ni Medvode v letu 2018«. Sklep o dodelitvi sredstev 
se posreduje vlagateljem v roku 15 dni od obravnave 
vlog, najkasneje do 16. 10. 2018. Po odobritvi sred-
stev sklene vsak prejemnik pogodbo z Občino Med-
vode, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice 
in obveznosti pogodbenih strank.

V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po 

pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom sku-
pni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu 
ne sme presegati praga 200.000,00 EUR oziroma 
100.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v ce-
stnoprometnem sektorju) v obdobju treh let.

2. Sofinancirajo se upravičeni stroški, nastali 
v obdobju od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018, isto obdobje 
velja tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen 
vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije 
v višini 4.000,00 EUR (brez DDV); v kolikor prija-
vi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sred-
stev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo 
(osnovna sredstva) je lahko sestavljena iz več ra-
čunov, vendar mora skupna vrednost te investicije 
presegati 4.000,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti 
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis 
le z eno vlogo za posamezni namen. V okviru po-
sameznega namena lahko vlagatelj prejme največ 
2.000,00 EUR, razen za namen A – Spodbujanje za-
četih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, kjer 
vlagatelj lahko prejme največ 4.000,00 EUR.

V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav 
za črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena 
kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več 
vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu 
z razpisnimi pogoji.

V kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpolo-
žljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanj-
šajo vsem upravičencem.

4. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena 
podjetja, ki so navedena v 7. členu Pravilnika o do-
deljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Medvode.

5. Razpis je odprt do 31. 8. 2018.
6. Upravičencem se sredstva iz proračuna obči-

ne izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan 
najkasneje do 16. 11. 2018.

7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: 
sanja.malej@medvode.si.

Občina Medvode

Št. 007-0001/2018-41 Ob-2243/18

Na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofi-
nanciranje letnega programa športa v Občini Dravo-
grad (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proraču-
nu Občine Dravograd za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 79/17), Občina Dravograd objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo 

Občina Dravograd sofinancirala iz občinskega 
proračuna v letu 2018

I. Naziv in sedež občine: Občina Dravograd, Trg 
4. julija 7, 2370 Dravograd.

II. Namen in predmet javnega razpisa: sofinan-
ciranje športnih programov, ki so v javnem interesu, 
določeni z letnim programom športa (v nadaljevanju: 
LPŠ) in so namenjeni zagotavljanju optimalnih pogo-
jev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi 
dejavnostmi za ohranjanje zdravja.

III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati upravičenci

Pravico do sofinanciranja imajo naslednji izva-
jalci LPŠ:

– športna društva in športna zveza, ki so registri-
rani v RS,

– zavod, registriran za izvajanje dejavnosti špor-
ta,

– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo športne programe določene z LPŠ,

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu v RS,

– samostojni podjetniki posamezniki, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno kori-
sten namen na področju športa, v skladu z zakonom, 
ki ureja ustanove in

– zasebni športni delavci.
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja, če izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in so njihovi programi na-

menjeni občanom Občine Dravograd,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinan-

ciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: 
JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavni-
mi predpisi, njihova (pretežna) dejavnost pa je izvaja-
nje športnih programov,

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ,

– se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpol-
njujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opra-
vljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– da imajo urejeno evidenco o registriranih tek-
movalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega in vr-
hunskega športa), članstvu ter plačani članarini (velja 
za športna društva in športne zveze),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 
2/3 članov občanov Dravograda),
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– v kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so upra-
vičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz 
matične občine,

– da občini redno dostavljajo programe dejav-
nosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila 
o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo 
zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Dolžnosti izvajalcev LPŠ so naslednje:
– Izvajalec športnega programa, ki je izbran za 

izvajanje letnega programa športa v občini, je dolžan 
javno objaviti izračun cene športnega programa, za ka-
terega izvajanje prejema proračunska sredstva.

– Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnike brezplačni. V primeru delne-
ga sofinanciranja športnih programov iz proračunskih 
sredstev občine mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo 
vadeči, sorazmerno zmanjšati.

– Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora 
na tekmovanjih in z njimi povezanimi dogodki oziroma 
v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskoval-
ce prostor opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma 
transparentom, na katerem je logotip občine in na pri-
meren način opremiti z logotipom občine publikacije in 
druge komunikacijske in promocijske materiale, ki jih 
uporablja.

IV. Merila za sofinanciranje
Strokovna komisija bo pri vrednotenju in ocenje-

vanju prispelih vlog upoštevala merila, ki so v skladu 
z odlokom opredeljena po vsebinah ter razvojnih in 
strokovnih nalogah v športu.

Merila so sestavni del razpisne dokumentacije.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa, 

zagotovljenih v proračunu Občine Dravograd in v skla-
du z Letnim programom športa Občine Dravograd za 
leto 2018, sprejetim na 25. seji občinskega sveta 19. 4. 
2018, znaša (v EUR):

A) ŠPORTNI PROGRAMI (4118013)  
Prostočasna športna vzgoja otrok in 
mladine  8.301,00 
Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 31.674,84 
Kakovostni šport 11.250,00 
Vrhunski šport  3.320,00 
Šport invalidov  1.426,00 
Športna rekreacija  2.051,00 
Šport starejših  1.230,00 
Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu  1.865,00 
Športne prireditve  2.461,00 
Delovanje društev  3.204,00 
SKUPAJ: 66.782,84 
B) DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE 
(4118014)  4.226,72
C) UPORABA PROSTOROV 
(4118018)  
Dvorana ŠPIC D do 26.000
Športni center do 10.000
Telovadnica OŠ Šentjanž do 6.000  
SKUPAJ: do 42.000,00

Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob upošte-
vanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo 
finančna sredstva odobrena in bodo z občino sklenili 
pogodbo, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih 
sredstev za izbrane programe.

VI. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena javna 
sredstva porabljena: sredstva, dodeljena upravičencem 
na podlagi tega javnega razpisa, veljajo za aktivnosti, 
izvedene od 1. 1. 2018 dalje in morajo biti porabljena 
v letu 2018, torej do vključno 31. 12. 2018, in izključno 
za namene, za katere so dodeljena.

VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina vloge:
Vloga na javni razpis mora biti izdelana na obraz-

cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora 
vsebovati vse izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči 
za izpolnjevanje pogojev ter zahtevane priloge. Tako 
izdelana vloga bo obravnavana kot formalno popolna. 
Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno vse-
binsko spreminjati.

2. Rok za predložitev vloge:
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sred-

stev v letu 2018 je 16. 6. 2018. Kot pravočasna ponudba 
se šteje tudi ponudba, oddana na pošto priporočeno dne 
16. 6. 2018.

Vlog, ki bodo poslane po roku, komisija ne bo upo-
števala in ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.

3. Način predložitve vloge:
Vloga na razpis mora biti poslana priporočeno po 

pošti ali osebno oddana na naslov: JZ Dravit Dravograd, 
Bukovje 13, 2370 Dravograd, s pripisom »Javni razpis – 
sofinanciranje športa v Občini Dravograd za leto 2018«.

Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen 
način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen 
javni razpis. Vlagatelj na zadnji strani ovojnice navede 
svoj naziv in naslov.

Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi ka-
kršnikoli razlogov ne prispejo na naslov javnega zavoda, 
le-ta ne odgovarja.

Vloge ni dopustno oddati po elektronski pošti.
4. Pravno obvestilo:
Oddaja vloge pomeni, da vlagatelj soglaša z vsemi 

pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti 
soglaša z vzorcem pogodbe, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije, zato parafiranega vzorca pogodbe ni 
potrebno priložiti vlogi.

VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo dne 
20. 6. 2018 po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog 
ne bo javno.

IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem 
bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Na dan posameznega odpiranja vlog, bo strokovna 
komisija vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo 
ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebi-
no. Vlagatelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno 
nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V do-
pisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za 
odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo vlagatelji upošte-
vati. Vloge, ki jih v določenem roku ne bodo ustrezno 
dopolnili, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo kot 
formalno nepopolne s sklepom zavržene.

Formalno popolne vloge bo strokovna komisija 
ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri 
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpol-
njevati. Na podlagi predloga upravičencev do finančnih 
sredstev, ki ga bo izdelala strokovna komisija in glede 
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na razpoložljiva proračunska sredstva v okviru tega jav-
nega razpisa, bodo izdane odločbe o izboru ali neizboru.

Odločbe bodo izdane najkasneje v roku 30 dni od 
dneva odpiranja vlog.

Upravičencem, katerim bodo na podlagi odločbe 
odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe. 
Upravičenci morajo podpisane pogodbe vrniti na občino 
(osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema. 
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne pod-
pisane pogodbe, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za 
pridobitev sredstev.

Vlagatelji imajo pravico do ugovora, ki ga je možno 
podati v roku 8 dni po prejemu odločbe. Vložen ugovor 
ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vre-
dnotenje LPŠ.

O ugovoru odloči županja v roku 30 dni od prejema 
ugovora. Odločitev županje je dokončna. O dokončni 
odločitvi županja obvesti tudi komisijo. Zoper odločitev 
županje je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču 
Republike Slovenije, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve 
odločbe.

X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne doku-
mentacije

Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS. Javni 
razpis in razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji pri-
dobijo na spletni strani Občine Dravograd: www.dra-
vograd.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som in vlogo na javni razpis, na Javnem zavodu Dra-
vit, Darko Žižek, tel. 041/670-926, e-naslov: dvorecbu-
kovje@dravit.si.

Občina Dravograd

Št. 122-64/2018/2 Ob-2263/18

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče za 
leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in Pravilnika o krite-
rijih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče 
(Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče

razpis
za sofinanciranje programov na področju socialnih 

in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

in projektov organizacij na področju socialnih in huma-
nitarnih dejavnosti s strani občine.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa, 
niso namenjena za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

Izvajalci programov in projektov so lahko organi-
zacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 
izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem 
področju tudi delujejo.

Višina razpisanih sredstev
Orientacijska vrednost razpisanih proračunskih 

sredstev za leto 2018 je 4.200,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo 

na njenem območju ali delujejo izven območja Občine 

Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje 
tudi občane Občine Radeče;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo do-
kumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);

– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delu-
jejo na socialnem in humanitarnem področju;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega pro-

grama,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na ogla-

snih deskah in na spletni strani Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o iz-

boru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega raz-
pisa ne smejo spreminjati.

Obrazci za prijavo na razpis so v času razpisa na 
voljo v vložišču Občine Radeče ter na spletni strani 
www.radece.si.

Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in 
programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa 
dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.

Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 15. 6. 

2018, do 12.30, v vložišču Občine Radeče ali tega dne 
s priporočeno pošto na naslov Občina Radeče, Ulica 
Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj 
– razpis sociala«.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izde-
lana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega 
razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.

Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, 

ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Pri-
stojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove 
posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh 
po odpiranju vlog.

Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skla-
du z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja, 
na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske 
uprave izda sklep o izboru.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu ob-
čine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči 
o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova 
odločitev je dokončna.

Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno 
pogodbo o sofinanciranju programov.

Občina Radeče

Št. 430-14/2018-3 Ob-2265/18

Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju 
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 24/17) (v nadaljevanju: pravilnik), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi določil Od-
loka o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 74/17), Odloka o rebalansu – 1 proračuna 
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Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 32/18), 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij  

v Občini Sežana za leto 2018
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 
2018 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 
– Mladinski projekti in akcije.

3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih 

mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini 
Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju 
veščin ter socialnemu vključevanju mladih.

Občina Sežana sofinancira mladinske projekte in 
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih ve-

denj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,
– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med 

in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost 

mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivali-

ščem v občini,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom 

zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
vključevanje mladih v mladinsko delo ali

– neformalna skupina mladih oziroma skupina naj-
manj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali

– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so 
širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, 
da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.

Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimal-
no 3 aktivne udeležence – mladih. Izvajajo ga mladi 
sami oziroma skupaj z mentorjem. Izjemoma lahko pro-
jekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivne-
ga udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte 
alineje prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne 
meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma 
posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj 
starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot 
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let.

5. Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo 

v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D ZOFVI),

– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 

list SRS, št. 15/76 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 22/91) 
registrirane kot verske skupnosti,

– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po 
Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter

– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene 
mladim in katerih programski stroški in stroški plač za-
poslenih so že financirani iz proračuna občine v okviru 
posebnih proračunskih postavk.

6. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo 

zagotavljati:
– da projekt oziroma akcija prispeva k usposablja-

nju in pridobivanju kompetenc ter socialnemu vključe-
vanju mladih;

– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem 
mladim;

– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju 
Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom 
teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v jav-
nem interesu Občine Sežana;

– da je projekt oziroma akcija neprofitne oziroma 
nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za 
svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz prora-
čunskih sredstev Občine Sežana;

– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza pred-
metu javnega razpisa in določbam iz 8. člena pravilnika;

– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih finan-
cerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja aktivnosti 
v projektu oziroma akciji, ki je predmet pravilnika, delež 
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov projekta 
oziroma akcije in lastnih sredstev, delež sredstev iz 
drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi pra-
vilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki odhodkom;

– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma 
akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo;

– da izvajalec mladinskih projektov in akcij soglaša 
z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih projektov 
oziroma akcij, navedenimi v razpisu in potrjuje resnič-
nost oziroma točnost podatkov navedb v vlogi;

– da se strinja s preverjanjem namenske porabe 
sredstev, pridobljenih na tem javnem razpisu;

– da predmet predložene vloge (mladinski projekt 
oziroma akcija) ni bil in ne bo sofinanciran že iz katere-
koli druge postavke proračuna Občine Sežana;

– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene ob-
veznosti (predložitev vsebinskega in finančnega poročila 
o realizaciji aktivnosti) do Občine Sežana na podlagi 
razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predlo-
žijo do dva projekta oziroma akciji letno.

7. Poleg pogojev iz 6. točke pa morajo izvajalci iz-
polnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero skupino 
izvajalcev spadajo):

a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na 

območju Občine Sežana, izjemoma izven območja ob-
čine v skladu s tretjo alinejo 3. člena pravilnika;

– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrirane 
dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino 
v skladu s pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja regi-
strirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke in 
mladino v skladu s pravilnikom, mora izkazati aktivno 
skupino najmanj treh mladih, ki bo projekt vodila in ima 
svojega mentorja, ki ga izberejo izmed sebe. Eden iz-
med udeležencev oziroma članov projektne skupine je 
lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko 
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tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina ob-
segati najmanj štiri člane;

– so registrirani za izvajanje aktivnosti na področju, 
ki ga prijavljajo najmanj eno leto;

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj treh ak-

tivnih mladih izvajalcev, ki izmed sebe izberejo mentorja 
(odgovorno osebo projekta). Eden izmed udeležencev 
oziroma članov projektne skupine je lahko mentor na 
področju mladinskega dela, ki je lahko tudi starejši od 
29 let. V tem primeru mora skupina obsegati najmanj 
štiri člane. Vsaj 2/3 članov mora biti občanov Občine 
Sežana;

c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno bivali-

šče v Občini Sežana;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih 

ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dodelje-
vanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.

8. Višina razpisanih sredstev znaša 8.982,00 EUR. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 
2018.

9. Rok za oddajo prijav je do vključno 22. 6. 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 

bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma od-
dana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

10. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno doku-
mentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave 
javnega razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni 
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali 
na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si, pod 
zavihkom »Javna naročila, razpisi in natečaji«.

11. Informacije in pojasnila: pristojna uslužbenka 
za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič 
(pisarna št. 69), 05/73-10-148, petra.arko@sezana.si.

12. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2018« (ustre-
zni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati vse 
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Obči-
na Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v razpi-
sanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinanciranje 
mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 2018«. 
Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj s polnim 
naslovom.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepra-
vočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pošiljateljem.

13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja petčlanska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, 
ki je predmet razpisa.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 

roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-
teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpi-
su, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku 
razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo 
v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. 
V kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se 
bo štelo, da so odstopili od javnega razpisa.

15. Merila za ocenjevanje in dodelitev sredstev
Projekti in akcije, ki bodo izpolnjevali vse razpisne 

pogoje, navedene v pravilniku, bodo ocenjeni skladno 
s sledečimi merili:

Merila za dodelitev sredstev za organizacije, nefor-
malne skupine mladih in posameznike oziroma mlade 
ustvarjalce (razen točk 2 in 5, ki se za posameznike ne 
točkujejo)

MERILO VREDNOST
1. Vsebina projekta
Projekt vsebuje jasno:
– opisane aktivnosti,
– opredeljene cilje (opisane, 
merljive, uresničljive),
– opredeljeno skladnost aktivnosti 
s cilji,
– izdelan časovni načrt,
– opisan dolgoročen vpliv.

od 0 do 25 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo v vseh fazah 
projekta

od 3 do 5 točk

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi 
projekta
Potrebe po izvedbi projekta so jasno 
opredeljene

od 3 do 5 točk

4. Finančna konstrukcija:
Projekt ima jasno:
– opredeljene in utemeljene namene 
uporabe sredstev,
– opredeljene druge vire 
financiranja,
– opredeljene in uravnotežene 
prihodke in odhodke.

od 0 do 5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri 
izvedbi projekta

od 0 do 5 točk

6. Evalvacija projekta od 0 do 5 točk
7. Promocija projekta in sofinancerja od 0 do 5 točk
8. Sinergijski učinki od 0 do 5 točk
9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več 
kot dveh virov (mišljena so 
sredstva predlagatelja samega 
in sredstva pridobljena na 
podlagi predmetnega razpisa)
b) pričakovan delež sofinanciranja 
Občine Sežana

od 0 do 10 točk

10. Možnost nadgradnje projekta 0 ali 5 točk
Najvišje število točk, ki jih posamezni izvajalec lah-

ko prejme, je 75.
Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse 

vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, 
kar predstavlja 60 % vseh točk oziroma 45 točk. Pri tem 
se upošteva, da mora minimalno število točk projekt 
doseči s strani ocene vsaj polovice članov strokovne 
komisije.
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1. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
1.1. Projekt vsebuje jasno opisane aktivnosti.

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 
aktivnosti so nejasno opisane

0 točk

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 
le-te pa so delno jasno opisane

3 točke

Projekt ima izdelan načrt aktivnosti in 
aktivnosti so jasno opisane 

5 točk

1.2. Projekt ima jasno opredeljene cilje

Cilji projekta niso jasno opredeljeni 0 točk
Cilji projekta so delno opredeljeni 3 točke
Cilji projekta so opredeljeni 5 točk

1.3. Skladnost aktivnosti glede na cilje

Nobena od aktivnosti ni v skladu s cilji 
oziroma ne zagotavlja uresničevanje ciljev

0 točk

Polovica aktivnosti je v skladu s cilji 3 točke
Vse aktivnosti so v skladu s cilji 5 točk

1.4. Projekt ima izdelan časovni načrt

Projekt nima izdelanega časovnega načrta 0 točk
Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje delno zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti

3 točke

Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje popolnoma zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti

5 točk

1.5. Projekt ima dolgoročen vpliv.
Projekt ima dolgoročen vpliv na razvoj v lokalni 

skupnosti ali celo širše

Projekt nima dolgoročnega vpliva 0 točk
Projekt ima srednjeročen vpliv 3 točke
Projekt ima dolgoročen vpliv 5 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo v vseh fazah projekta

Mladi so delno udeleženi v naštetih fazah 
projekta

3 točke

Mladi so udeleženi v vseh naštetih fazah 
projekta

5 točk

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta

Potrebe po izvedbi projekta so delno 
utemeljene

3 točke

Jasno so utemeljene potrebe mladih 
v lokalni skupnosti

5 točk

4. Finančna konstrukcija

Projekt nima jasno opredeljenih virov, 
stroškov financiranja in namena porabe

0 točk

Projekt ima delno opredeljene vire 
financiranja in namen porabe

3 točke

Projekt ima jasno opredeljene vire 
financiranja, stroške projekta in namen 
porabe

5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta

Projekt ne vključuje prostovoljcev 0 točk
Projekt vključuje pretežno prostovoljno delo 3 točke
Projekt je organiziran na bazi prostovoljnega 
dela

5 točk

Prostovoljno delo se smatra tisto delo, ki ni izplača-
no v nobeni obliki.

6. Evalvacija projekta

Projekt ne bo evalviran in projekt nima 
izdelanih metod in kriterijev, po katerih bo 
izvedena evalvacija

0 točk

Projekt bo evalviran in ima delno izdelane 
metode in kriterije, po katerih bo izvedena 
evalvacija oziroma vrednotenje 

3 točke

Projekt bo evalviran in ima izdelane metode 
in kriterije, po katerih bo izvedena evalvacija 
oziroma vrednotenje

5 točk

7. Promocija projekta in sofinancerja
Promocija projekta in sofinancerja v javnosti se 

nanaša na doseganje ciljnih publik ter na navajanje so-
financerja pri različnih objavah, s tem da se promocija 
smatra kot objava prispevka o projektu v medijih ali na 
internetni strani. Upošteva se raznovrstnost objav v raz-
ličnih medijih.

Projekt nima izdelanega načrta promocije 
projekta in sofinancerja

0 točk

Projekt ima delno izdelan načrt promocije 
projekta in sofinancerja

3 točke

Projekt ima izdelan načrt promocije projekta 
in sofinancerja

5 točk

8. Sinergijski učinki
Sinergijski učinki se nanašajo na povezovanje med 

mladinskimi organizacijami in med organizacijami na-
sploh.

Izvajalec se ne povezuje z nobeno 
organizacijo 

0 točk

Izvajalec se povezuje z organizacijami, ki so 
aktivno vključene v projekt

3 točke

Izvajalec se povezuje z mladinskimi 
organizacijami, ki so aktivno vključene 
v projekt

5 točk

9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mi-

šljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva 
pridobljena na podlagi tega razpisa):

Projekt bo sofinanciran iz dveh virov 0 točk
Projekt bo sofinanciran iz treh do štirih virov 3 točke
Projekt bo sofinanciran iz več kot štirih virov 5 točk

b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana:

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
10 % 30 % 5
31 % 50 % 3
51 % 100 % 1

10. Možnost nadgradnje projekta: v kolikor so opre-
deljene realne možnosti nadgradnje projekta, lahko pri-
javitelj dobi dodatnih 5 točk.

Občina Sežana

Št. 4300-3/2018/4 Ob-2271/18

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

menta 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 razveljavi-
tvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 289, v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
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– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za eko-
nomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj 
„naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko te-
ritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, 
str. 1), (v nadaljevanju: 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), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU, EURATOM) 2015/1929 evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremem-
bi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravi-
lih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 286 
z dne 30. 10. 2015, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih 
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo 
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi 
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi orga-
ni (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta 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 regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjene z Izvedbe-
no Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. no-
vembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),

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

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-

žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, 
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 
z dne 13. 2. 2015, str. 1),

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

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

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

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),

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

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 ZIPRS1819 (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

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

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

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014 z vsemi 
spremembami,
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– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 
o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva po-
moč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za 
priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne 
dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekre-
acijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za 
tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spre-
membi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun 
upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014),

– Sheme državne pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5. 5. 
2016 (redakcijski popravek: 4. 11. 2016); trajanje she-
me: 31. 12. 2020),

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

– Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 – v nadaljevanju: 
ZUP),

– Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/12, 55/15 in 15/17, 
v nadaljevanju: ZGD-1),

– memoranduma št. 4301-3/2018/1 med Slovenijo 
in Eureko z dne 16. 6. 1994,

– Frascati priročnika 2015 (Frascati Manual 2015; 
Guidelines for Collecting and Reporting Data on Re-
search and Experimental Development) (http://www.
oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-ma-
nual-2015_9789264239012-en),

– Slovenske strategije pametne specializacije (v 
nadaljevanju tudi: S4) (http://www.eu-skladi.si/sl/doku-
menti/kljucni-dokumenti/s4_strategija_v_dec17.pdf),

– Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),

– Okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj 
ter inovacije (2014/C, 198/01, UL C št. 198 z dne 27. 6. 
2014, str. 1),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad, št.1-2/1/MGRT/0 za »Javni razpis za dodeljeva-
nje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018, z dne 
25. 5. 2018.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova ulica 5, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru 

iniciative EUREKA 2018
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializa-
cijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodar-
stva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb pod-
jetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav 

in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spod-
bujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in stori-
tev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, 
mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne 
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednote-
nje izdelkov, naprednih pro izvodnih zmogljivosti in prve 
pro izvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; 
specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih 
podjetij«.

1. Naziv in sedež posredniškega organa, ki dode-
ljuje sredstva in pravne podlage: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotni-
kova ulica 5, 1000 (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
nastopa v vlogi posredniškega organa in zagotavlja 
finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud 

v okviru iniciative EUREKA 2018 (v nadaljevanju: raz-
pis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo 
na območju Republike Slovenije, polnopravno vključe-
vanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in 
spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških po-
dročjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike in 
s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se 
tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami 
v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbu-
janjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA 
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne 
aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta 
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi 
trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evrop-
skem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sred-
stva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA 
projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo 
biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega 
dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki 
so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani 
Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (net-
work project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ 
znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, clu-
ster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem 
naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje 
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih 
cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spreme-
njenih ali bistveno izboljšanih pro izvodov, postopkov ali 
storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktiv-
nosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polno-
pravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija, Islan-
dija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San 
Marino, Srbija, Švica, Turčija in Ukrajina), sodelujejo tudi 
Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijski-
mi točkami ter Kanada, Koreja, Južna Afrika in Čile kot 
pridružene članice.

V tem razpisu imata izraza projekt in operacija 
enak pomen, pri čemer se po tem razpisu oba termina 
nanašata le na slovenski del projekta, ki je edini, ki se 
ureja s pravili tega razpisa, razen kjer je izrecno dolo-
čeno drugače.
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3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Slovenski del projektov se bo izvajal v dveh pro-

gramskih območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Sredstva se bodo na Kohezijsko regijo vzhodna 

Slovenija in Kohezijsko regijo zahodna Slovenija de-
lila glede na regijo izvajanja aktivnosti sofinancirane-
ga EUREKA projekta posameznega upravičenca. Za 
regijo izvajanja aktivnosti se šteje regija, v kateri ima 
upravičenec poslovni naslov podjetja, poslovne enote ali 
podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktivnosti ob od-
daji vloge. Sprememba regije izvajanja po oddaji vloge 
ni dovoljena, posledica spremembe regije pa predstavlja 
upravičen razlog za odstop pogodbe o sofinanciranju. 
Za vsakega upravičenca mora biti v vlogi na javni razpis 
in pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, 
v katerem od obeh programskih območij (V ali Z) se 
bodo v celoti izvajale aktivnosti.

Za vsako programsko območje posebej bo 
sestavljena lista izbranih projektov.

4. Upravičenci/ciljna skupina
Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravi-

čenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravlja-
jo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 
3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 
izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki 
razpisa.

Upravičenci bodo upravičeni do sredstev tistega 
programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
opredeljeno, ter najkasneje do dneva sklenitve pogodbe 
v Poslovnem registru Slovenije/Sodnem registru vpisan 
poslovni naslov ali podružnico.

Upravičenci, ki ob oddaji vloge še nimajo sedeža 
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tiste-
ga programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti 
operacije in ustanovili podružnico.

Tak upravičenec mora v vlogi posebej opredeliti, 
da bo zahtevani vpis izvršil najkasneje do sklenitve 
pogodbe, ter nedvoumno opredeliti v kateri regiji bo 
v celoti izvajal svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca B). 
V kolikor izbrani upravičenec do sklenitve pogodbe ne 
izvrši zahtevanega vpisa, ne more biti prejemnik sred-
stev. Sprememba regije izvajanja, glede na napovedano 
regijo v vlogi, je upravičen razlog za odstop od pogodbe 
o sofinanciranju.

Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, 
ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi 
iz katere prihaja katerikoli drug partner v projektu. Na-
vedena omejitev zagotavlja, da ima prijavljen EUREKA 
projekt osnovno značilnost mednarodnega projekta, tj. 
da ga izvajata vsaj dva neodvisna partnerja iz dveh 
različnih držav.

Upravičenec je upravičen le do sofinanciranja ak-
tivnosti, ki so se izvajale v programskem območju opre-
deljenem v vlogi.

Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili 
iz Priloge I, Uredbe 651/2014.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci in njihovi projekti morajo izpolnjevati 

vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora 
izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se pre-
verja pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge in 
mora biti zagotovljeno na dan oddaje vloge in tudi ves 
čas izvajanja postopka javnega razpisa in veljavnosti 
pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da kateri koli od 
v nadaljevanju navedenih pogojev ni izpolnjen, se oce-
njevanje vloge ne izvede, projekt pa se zavrne. V prime-

ru, če se ugotovi, da je upravičenec navedel napačen/ne 
podatek/e, se vloga zavrne. V kolikor ministrstvo kadar-
koli v času postopka javnega razpisa, ali kasneje ugo-
tovi, da upravičenec ne izpolnjuje več pogojev, pogodbe 
z upravičencem ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, 
v primeru, da je bila pogodba že sklenjena pa od nje 
odstopi in od upravičenca zahteva vračilo morebiti že 
izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski 
račun do dneva vračila.

5.1 Mednarodni pogoji za projekt
Da projekt lahko pridobi EUREKA oznako mora 

izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna 

partnerja iz dveh različnih držav, ki sodelujeta v pro-
gramu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eure-
ka-faq),

– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan pro-
izvod, postopek ali storitev,

– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev 
v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora pred-
stavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim 
ciljem.

5.2 Nacionalni pogoji za projekt
Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpol-

njevati sledeče pogoje:
– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta 

iz ene države ne sme presegati 75 % celotne vrednosti 
projekta,

– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja 
je lahko največ 36 mesecev,

– cilj projekta (nov ali izboljšan pro izvod, proces ali 
storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh 
letih po zaključku projekta,

– prijava in poročanje morata biti izvedena v sloven-
skem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,

– EUREKA projekt mora biti skladen z namenom, 
ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020,

– EUREKA projekt se ne sme pričeti izvajati pred 
oddajo vloge na ta javni razpis,

– Operacija / EUREKA projekt naslavlja ustrezne 
ciljne skupine,

– v primeru EUREKA grozdov mora biti projekt na 
ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z morebi-
tnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

5.3 Pogoji za upravičence/ciljna skupina
Poleg pogojev za projekt mora vsak upravičenec, ki 

se prijavi na ta javni razpis, izpolnjevati sledeče pogoje:
– izpolnjuje formalne pogoje za upravičenca, kot so 

določeni v točki 4. javnega razpisa;
– v kolikor je upravičenec podjetje s sedežem v ka-

terikoli drugi državi članici Evropske unije in na dan 
prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene 
podružnice v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do 
sklenitve pogodbe o sofinanciranju ustanoviti podružni-
co v Republiki Sloveniji, kar mora dokazovati z izpiskom 
iz Sodnega registra;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem po-
stopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, 
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni 
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 
– odl. US in 63/16 – ZD-C);
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– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
– ZPRPGDZT (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014;

– za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so pred-
met sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil in ni 
v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov 
(sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proraču-
na, vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega 
financiranja in prepoved kumulacije sofinanciranja));

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Sloven-
ski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz 
naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri 
čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravno-
močnim izvršilnim naslovom;

– nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti 
iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavč-
nih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali 
več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je 
gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če 
na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;

– niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinancira-
nju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi 
institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti 
pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogod-
benih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma iz-
vajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let;

– glede upravičenca ni podana prepoved poslo-
vanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– v koledarskem letu ima lahko aktivne (veljavno 
pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, kar velja 
tudi za primere, ko ena ali več pogodb niso veljavne 
celotno leto, ne pa za primere projektov, za katere upra-
vičenec ne prejema sofinanciranja;

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;

– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni 
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
651/2014,

– skladno z Uredbo 651/2014 ne sme imeti regi-
strirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane-
ga projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene 
sektorje:

– sektor predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov, kadar je

– znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali

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

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekon-
kurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 

2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih po-
močeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov 
(UL L 336, 21. 12. 2010, str. 24);

– ne bo v nasprotju z Uredbo 651/2014, pridobljenih 
sredstev namenil za dejavnosti, povezane z izvozom 
v tretje države ali države članice, in sicer pomoč nepo-
sredno povezano z izvoženimi količinami, ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev upravičenec 
podpiše Obrazec D oziroma Izjavo o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev, ki je del razpisne do-
kumentacije. S podpisom pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo izjavi, da izpolnjuje in sprejema vse 
razpisne pogoje za kandidiranje na tem javnem razpisu.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lah-
ko ministrstvo od upravičenca zahteva dodatna pojasni-
la ali dokazila.

6. Odpiranje vlog ter postopek in način preverjanja 
in izbora

Odpiranje vlog zaradi pričakovanega velikega šte-
vila ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadalje-
vanju: strokovna komisija), s katero lahko kot ocenjeval-
ci sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki (v nadaljevanju: 
ocenjevalci), ki se izberejo za vsako prednostno podro-
čje S4 posebej. Predlog ocenjevalcev za posamezne 
vloge pripravi strokovna komisija, potrdi pa ga minister.

Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom 
točk od 0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti 
utemeljene s komentarjem za vsako posamezno merilo. 
Ocenjevalni list mora biti podpisan, na njem mora biti na-
veden datum ocenjevanja. Skupno možno število točk je 
190. Minimalno število točk, potrebnih za sofinanciranje 
vlog, je 140. Izjemoma lahko vloga upravičenca iz Ko-
hezijske regije vzhodna Slovenija prejme sredstva tudi 
za projekt, ki je prejel manj kot 140 točk, vendar ne manj 
kot 130 točk, s pogojem, da je pri merilih 1, 7, 8, 12 in 
13, vloga prejela 5 točk ali več. Navedena izjema velja 
le v primeru, da s potrditvijo projektov, ki so v Kohezijski 
regiji vzhodna Slovenija prejeli 140 ali več točk, niso bila 
porabljena vsa razpoložljiva sredstva.

Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisa-
no EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) 
po spodnjih merilih:

1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja 

v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni 

cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni riziko projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v projekt
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi 

projekta
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Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru 
grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja 
projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje 
pogojev in razpoložljivost sredstev.

Postopek izbora se deli na postopek preverjanja 
pogojev, postopek preverjanja skladnosti vloge s pred-
metom, namenom in ciljem razpisa, ter postopek oce-
njevanja.

V primeru, da bo več vlog prejelo enako število točk, 
pa za sofinanciranje vseh ne bo na voljo dovolj sred-
stev, bodo imele prednost vloge po dodatnem merilu: 
Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvrstitvi ra-
zvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na sedež 
podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov njegove 
poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posame-
znega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprej-
me odgovorna oseba ministrstva.

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

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje upravičenih stroškov EUREKA 
projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 
6.458.246,91 EUR, in sicer:

Proračunska 
postavka

Regija Vir % Leto 2019 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 SKUPAJ

PP 160253 V EU 53,77 1.066.418,54 995.160,00 995.160,00 415.860,00 3.472.598,54
PP 160254 Z EU 26,23 450.179,14 554.840,00 554.840,00 134.140,00  1.693.999,14
PP 160255 V SLO 13,44 251.604,57 253.790,00 253.790,00 108.965,00 868.149,57
PP 160256 Z SLO 6,56 114.044,66 138.210,00 138.210,00 33.035,00 423.499,66
Skupaj 100 1.882.246,91 1.942.000,00 1.942.000,00 692.000,00 6.458.246,91

Skupna razpisana sredstva za projekte iz Kohezij-
ske regije vzhodna Slovenija znašajo 4.340.748,11 EUR 
(67,21 %), za projekte iz Kohezijska regija zahodna Slo-
venija pa 2.117.498,80 EUR (32,79 %).

Sredstva med programskimi območji niso prenoslji-
va. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer na-
menska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo 
je 80 % /20 %.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2019, 2020, 2021 in 2022.

Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna di-
namika se lahko spremeni glede na število, vrednost in 
letno finančno dinamiko izbranih projektov.

Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in sre-

dnje velika podjetja.
Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji zaho-

dna Slovenija, velja omejitev sofinanciranja, in sicer največ 
100.000,00 EUR na leto (12 mesecev izvajanja projekta) 
oziroma sorazmerno manj, če je projekt krajši in več, v ko-
likor je daljši. Navedena omejitev za projekte, ki se bodo 
izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija ne velja.

Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s po-
godbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim 
upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izva-
janja projekta in od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev za ta namen. V kolikor bi bile 

ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih 
postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in 
izdane sklepe o izboru ali spremeni pogodbeno vrednost 
ali dinamiko izplačil. V kolikor se upravičenec ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, se to objavi v Uradnem listu RS pred izdajo sklepov 
o (ne)izboru.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. V kolikor 
v okviru razpisnega roka za oddajo vlog in potrjevanje 
projektov ne bi bila porabljena vsa sredstva, lahko mini-
strstvo določi dodatne roke za oddajo vlog. Sprememba 
razpisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni 
strani ministrstva. Del razpisanih sredstev lahko ostane 
nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih 
vlog.

8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme 

državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, da-
tum potrditve sheme: 5. 5. 2016 (redakcijski popravek: 
4. 11. 2016); trajanje sheme: do 31. 12. 2020).

Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih oprede-
ljuje navedena shema.

9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
sofinanciranja

Financiranje bo potekalo skladno s pravili evropske 
kohezijske politike, shemo državnih pomoči »Program 
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izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015/II) in veljavnimi Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posa-
meznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki po-
sebnega projekta.

Upravičenec je seznanjen in se strinja, da potrditev 
projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja po-
sameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji 
vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo pre-
verjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način 
in z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in sklenjeni 
pogodbi o sofinanciranju.

Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, 
če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta, in 
bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od 
potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih pred-
stavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se 
obdobje upravičenih stroškov šteje od datuma izdaje 
sklepa o izboru ali datuma začetka projekta, če je ta 
kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) oziroma od 
v vlogi napovedanega datuma začetka izvajanja pro-
jekta, če je ta kasnejši od dneva potrditve projekta na 
zasedanju Odbora visokih predstavnikov EUREKA, na-
vedeni v nadaljevanju:

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja, 
zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja razi-
skave in eksperimentalni razvoj za projekt);

– stroški za službena potovanja, če so le-ta nepo-
sredno povezana z operacijo;

– stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija 
opreme);

– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
(najem opreme in neposredni stroški materiala na po-
dročju raziskav in inovacij);

– stroški storitev zunanjih izvajalcev, uporabljenih 
izključno za raziskovalno dejavnost;

– investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki 
so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;

– posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi 
aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki zna-
ša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja 
v posameznem obdobju poročanja.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je 
navedena v točki 9.1 razpisne dokumentacije.

Nobena vrsta davkov in dajatev ni upravičen stro-
šek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2)! DDV 
ni upravičen strošek!

Prejemnik, ki je zavezanec po Zakonu o javnem na-
ročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3), 
mora pri izvajanju projekta v povezavi s stroški, ki jih 
uveljavlja oziroma jih bo uveljavljal za sofinanciranje, 
upoštevati določila tega zakona. Kadar upravičenci niso 
zavezanci po ZJN-3, morajo izvajati operacijo v skladu 
s temeljnimi načeli ZJN-3 in pogodbo o sofinanciranju.

Višina sofinanciranja se določi glede na podat-
ke v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do viši-
ne 100.000,00 EUR za posameznega upravičenca za 
12 mesecev izvajanja EUREKA projekta v primeru pro-
jektov, ki se izvajajo v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

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

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov na jav-
nem razpisu se prične najprej od prvega dneva v me-

secu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju 
Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru 
grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od 
datuma izdaje sklepa o izboru ali datuma začetka pro-
jekta, če je ta kasnejši od datuma izdaje sklepa o izboru) 
oziroma od dneva napovedanega začetka projekta, če 
je ta kasnejši od dneva potrditve.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški 
posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datu-
ma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 
36 mesecev po datumu začetka projekta.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki 
posameznega projekta, ki so nastali (bili plačani) naj-
kasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti 
projekta. Zadnji zahtevek za izplačilo mora biti oddan 
najkasneje v 30 dneh po zadnjem roku za plačilo na-
stalih stroškov.

Datumi izstavljanja zahtevkov bodo določeni v po-
godbi o sofinanciranju.

11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvo-

da popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, ra-
zen tam, kjer je navedeno drugače.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postav-
kah Slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske 
politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80 %

Sredstva na postavkah namenskih sredstev sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje

Upravičenec bo moral pri informiranju in obve-
ščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU, veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnik ce-
lostne grafične podobe evropske kohezijske politike 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/lo-
gotipi).

Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pome-
ni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo 
javno objavljen.

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

Upravičenec je dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumen-
tacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili 
Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije še 
10 let po njenem zaključku. V primeru neskladja rokov 
veljajo določila Uredbe 1303/2013/EU.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako opera-
cijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na 
računovodska pravila Republike Slovenije. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, 
za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati 
prejeta sredstva za operacijo.
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15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativ-
ni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi javnega 
razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo, organ upra-
vljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi 
pristojni slovenski in evropski nadzorni in revizijski orga-
ni (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

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

Upravičenec bo moral pri izvajanju predmeta raz-
pisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter 
preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z do-
stopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javne-
ga razpisa, v skladu z zakonodajo, ki ureja 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.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen, osebnih podatkov 
in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo kot 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 102/15 in 7/18, 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. 
Upravičenci morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek 
ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega 
značaja. Če upravičenec ne označi in razloži takšnih po-
datkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga 
po stališču upravičenca ne vsebuje poslovnih skrivnosti 
in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, bodo 
javno objavljeni. Objavljen bo seznam upravičencev, ki 
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo 
upravičenca in znesek javnih virov financiranja opera-
cije. Objave podatkov o operacijah in upravičencih do 
sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

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

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

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih je potrebno zbirati 
za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so na-
tančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje EUREKA projekta. Podatki iz vloge za prijavo 
(prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje 
pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga 
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 točk potrebnih za sofinancira-
nje EUREKA projektov, lahko ministrstvo odstopi od 
pogodbe ter zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev do dneva vračila v proračun Republike Slo-
venije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, 
vključno z vstopom glavnega pro izvoda, procesa ali 
storitve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, mi-
nistrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije.

Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih 
aktivnostih in zaključenem projektu dolžan sodelovati 
v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse 
potrebne podatke, ki jih bodo od njega zahtevali nadzor-
ni organi, vključno z EUREKA Sekretariatom. V prime-
ru, da upravičenec in posamezen partner v konzorciju 
takšno sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, 
lahko ministrstvo zahteva vračilo deleža ali celote pre-
jetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi 
od dneva prejema sredstev do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

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

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

(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 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 
izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
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izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni 
seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministr-
stva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na opera-
ciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pravom 
Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti 
na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Ured-
be 1303/2013/EU, skladne s pravom Evropske unije in 
pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo 
od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravi-
čeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Repu-
blike Slovenije.

22. 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. V kolikor se 
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da 
je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno 
dovoljeno stopnjo, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe 
in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev do dneva vračila sredstev v proračun Repu-
blike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in 
izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

23. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji 
v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo 
vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec sezna-
nil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2018 je 
11. 7. 2018. Rok se navezuje na zasedanje Odbora 
Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v oktobru 2018, 
kar je potrebno upoštevati pri določanju začetka traja-
nja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije 
projekta.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno 
pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti od-

dana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega naziva in 
naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora 
biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če 
je bila oddana na pošto do vključno 11. 7. 2018.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu Republike Slovenije.

24. Rok v katerem bodo upravičenci obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme od-
govorna oseba ministrstva s sklepom o (ne)izboru.

Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obve-
ščeni najkasneje v roku 60 dni od potrjevanja projektov 
na zasedanju Odbora Visokih predstavnikov EUREKA 
z vročitvijo sklepa o (ne)izboru.

Upravičenci, ki menijo, da jim razpisana sredstva 
neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih 
dneh od prejema sklepa o (ne)izboru sprožijo upravni 
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Izbrani upravičenci bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

25. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so 

na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si, pod razdelkom 
Kako do sredstev.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav/vlog in 
pojasnila k razpisni dokumentaciji so interesentom dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov eureka-eurostars.mgrt@gov.si. Zara-
di javne objave bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, 
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, 
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti 
javno objavljeni.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja naj-
kasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
najkasneje tri delovne dni pred rokom za oddajo vlog. 
Ministrstvo ne more zagotoviti, da bodo interesenti ki 
bodo vprašanja posredovali v zadnjih treh dneh pred 
iztekom roka za oddajo vlog prejeli odgovor nanje. V pri-
meru prevelikega števila vprašanj se lahko zgodi, da 
odgovor na vsa ne bo mogoč. Objavljeni odgovori na 
vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Vsi odgovori na vprašanja bodo javno objavljeni na 
spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.

Ministrstvo bo po potrebi organiziralo informativne 
dneve. Datumi informativnih dni in druge informacije 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Potencialni upravičenci bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Razpisi delovnih mest

Su KS 54/2018-2 Ob-2244/18

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

1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije  

na civilnem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene 
v 12. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

http: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

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

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

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

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

2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2245/18

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13), na podlagi 14. in 15. člena Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Javno podjetje Komunala 
Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 38/10, 34/15, 
48/17, 72/17) in na podlagi 26. člena Statuta Javnega 
podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 42/10, 34/15, 48/17, 72/17) Nadzorni svet Javnega 
podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. objavlja razpis 
za imenovanje

direktorja
Javnega podjetja  

Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. – m/ž
Kandidat za direktorja družbe mora izpolnjevati na-

slednje razpisne pogoje: poleg splošnih pogojev za za-
poslitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, 
mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba oziroma naj-
manj izobrazba, pridobljena po študijskem programu 
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih me-
stih,

– sposobnost za uspešno gospodarjenje in orga-
nizacijske sposobnosti, ki so razvidne iz dosedanjih 
zaposlitev,

– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovno poznavanje področja dela javnega pod-

jetja in področne zakonodaje,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predložen program dela (razvojne usmeritve jav-

nega podjetja, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela 
javnega podjetja v mandatnem obdobju),

– ne sme biti član drugega organa vodenja ali nad-
zora te družbe,

– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznive-
ga dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje 
in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premo-
ženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer 
kandidat ne sme biti član organa vodenja ali nadzora 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora,

– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomoč-
no obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu 
z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje pod-
jetij o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po 
pravnomočnosti sodbe.

Mandat direktorja Javnega podjetja Komunala Ilir-
ska Bistrica, d.o.o. traja štiri leta. Mandat nastopi z dnem 
1. 12. 2018.
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Kandidati morajo prijavi na razpis priložiti dokazila 
o izpolnjevanju splošnih pogojev, dokazila o izobrazbi in 
kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj (še pose-
bej na vodilnih delovnih mestih) in izjavo o nekaznova-
nosti ter izjavo o privolitvi k uporabi osebnih podatkov 
v postopku razpisa in pridobivanju podatkov iz evidenc 
pristojnih organov.

Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami naj kan-
didati pošljejo priporočeno ali izročijo na naslov: Javno 
podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Nadzorni svet, 
Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Razpis 
za direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.«.

Rok za prijavo na prosto delovno mesto je deset dni.
Nadzorni svet JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Št. 701-44/2018 Ob-2257/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – 
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in 23/17; 
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okro-
žnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

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

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-43/2018 Ob-2258/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – 
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in 
23/17; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu 
ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 35 / 25. 5. 2018 / Stran 1257 

Št. 303-4/2018-10 Ob-2242/18

Popravek
1. V Povabilu k predložitvi vlog za sofinanciranje 

operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), 
št. 303-4/2018 (v nadaljevanju: Povabilo), objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 33/18, dne 18. 5. 2018, se 
v 9. poglavju »Kazalnik učinka v PN 4.4« popravi druga 
tabela, ki navaja kazalnike rezultata, in sicer tako, da se 
pravilno glasi:

Druge objave

ID Kazalnik rezultata Merska enota Ciljna vrednost – celotna Slovenija
4.22 Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi 

prometnimi načini in javnim potniškim prometom
delež 21,50

4.20 Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa t CO2 ekv 4.253.554,00

2. Skladno s tem popravkom se uskladi tudi Po-
vabilo, ki je dostopno na spletni strani ZMOS (www.
zmos.si/index.php/ctn).

3. Vsa ostala vsebina Povabila ostane nespreme-
njena.

Združenje mestnih občin Slovenije

Št. 013-36/2018/2 Ob-2256/18

Na podlagi 10. člena Zakona o raziskovalni in ra-
zvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 
– ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport objavlja

javni poziv
za predlaganje članov Sveta za znanost  

in tehnologijo Republike Slovenije, ki jih v svet 
imenuje Vlada Republike Slovenije

1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 
– ZNOrg) v prvem do petem odstavku 10. člena določa, 
da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in 
člane po položaju.

Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slo-
venije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse 
znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehno-
loškega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, 
enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana 
kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po po-
ložaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, 
tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbor-
nice Slovenije.

Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne 
organizacije, univerze in samostojni visokošolski za-
vodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, go-
spodarska in strokovna združenja ter druge nevladne 
organizacije.

Vlada Republike Slovenije imenuje predsednika 
Sveta.

Predsednik in člani Sveta so imenovani za štiri leta.
2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostoj-
ne visokošolske zavode, Slovensko akademijo znanosti 
in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter 
druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge 
kandidatov, ki se jih bo imenovalo v Svet.

3. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evi-

denco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;

b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so 
vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport;

c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) druge nevladne organizacije;
f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne 

in razvojne dejavnosti.
Upravičenost predlagatelja dokazuje pisna izjava 

pooblaščene osebe organizacije iz d), e) in f) točke 
prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predla-
gan kot predstavnik organizacij, navedenih v 3. točki 
tega poziva.

4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba 
organizacije.

Za posameznega predlaganega kandidata 
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in 
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobraz-
be; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizaci-
je, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebiva-
lišče; kratek življenjepis; izjavo predlaganega kandidata, 
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.

5. Na podlagi posredovanih predlogov bo Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport oblikova-
lo predlog kandidatov in ga posredovalo v odločitev 
Vladi Republike Slovenije.

6. V skladu z Zakonom o enakih možnostih žensk 
in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 
33/16 – ZVarD) in Uredbe o kriterijih za upoštevanje na-
čela uravnotežene zastopanosti spolov (Uradni list RS, 
št. 103/04) želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov 
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v Svetu za znanost in tehnologijo, zato s tem javnim po-
zivom še posebej vabi k predlaganju kandidatk.

7. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 3. in 
točko 4., posredujte na naslov: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor 
za znanost (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije), Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

8. Predloge za članstvo v Svetu je treba poslati 
v 20 dneh od dneva objave javnega poziva v Uradnem 
listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 4301-188/2018/3 Ob-2230/18

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o Pre-
šernovi nagradi (Uradni list RS, št. 54/17) in sklepa, 
sprejetega na 15. seji 9. 5. 2018, upravni odbor Prešer-
novega sklada objavlja

javni poziv
k podaji predlogov za podelitev Prešernove 
nagrade in nagrade Prešernovega sklada  

v letu 2019
1. Prešernova nagrada se lahko podeli ustvarjalki 

oziroma ustvarjalcu, ki je s svojimi vrhunskimi umetniški-
mi dosežki v okviru svojega življenjskega opusa trajno 
obogatil slovensko kulturno zakladnico. Ustvarjalec jo 
lahko prejme le enkrat.

Nagrada Prešernovega sklada se lahko podeli 
ustvarjalcu za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili 
javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih pred podeli-
tvijo nagrad in pomenijo obogatitev slovenske kulturne 
zakladnice. V to obdobje se šteje obdobje treh let pred 
iztekom roka javnega poziva za predlaganje kandidatov 
za podelitev nagrad.

Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi 
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada lahko predlagajo fizične osebe in 
pravne osebe, ki delujejo na področju kulture.

3. Predlog za nagrado mora biti izčrpno utemeljen 
in ustrezno dokumentiran v skladu s 3. in 4. členom 
Zakona o Prešernovi nagradi. Predlog mora vsebovati 
jasno in izčrpno oblikovano stališče o primernosti kandi-
data za predlagano vrsto nagrade. Navedeni morajo biti 
najpomembnejši življenjepisni podatki, ključni umetniški 
dosežki, relevantna strokovna mnenja, ustrezne kritične 
ocene ipd.

Upravni odbor Prešernovega sklada bo spreje-
mal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Pre-
šernovega sklada do vključno 15. 9. 2018 na naslo-
vu: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljubljana. Morebitni predlogi, ki bodo 
poslani po tem datumu, bodo obravnavani za podelitev 
nagrad v letu 2020.

Upravni odbor Prešernovega sklada
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Št. 101-5/2018/3 Ob-1670/18

Pravila o delovanju sindikata v zavodu Center za 
socialno delo Domžale, s sedežem Masljeva ulica 3, 
1230 Domžale, ki so v hrambi pri Upravni enoti Domža-
le, na podlagi odločbe Občine Domžale, Sekretariata za 
občo upravo, številka 02800-07/94-1 z dne 19. 9. 1994 
in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zapo-
redno številko 51 in sprememba naslova pod zaporedno 
številko 101-4/2017, se z dnem 6. 3. 2018 izbrišejo iz 
evidence statutov sindikatov.

Št. 101-55/2017-8 Ob-1914/18

Pravila konfederacije novih Sindikatov Sloveni-
je – KNSS, Mercator – Emba proizvodnja hrane d.d. 
(skrajšano ime: KNSS Sindikat Mercator – Emba d.d.), 
Slovenčeva ul. 21, 1000 Ljubljana, sprejeta 29. 11. 
1994, ki so v hrambi pri UEL, Izpostavi Bežigrad, na 
podlagi odločbe št. 028-26/94-4 z dne 30. 3. 1994 in 
so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 124/94, se po pravnomočnosti izdaje te odločbe iz-
brišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

I 50/2018 Os-2169/18

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 
Ljubljana, zoper dolžnika Željka Ladovič, Obrežje 9F, 
Jesenice na Dolenjskem, zaradi izterjave 770,92 EUR, 
po izvršitelju: izv. Peter Omahen, dne 24. 4. 2018 za-
rubilo nepremičnino, ki ni vpisana v ZK, to je: hišo, del 
stavbe 1025-1, stoječe na parceli 301/10 v katastrski 
občini 1310 Nova vas, na naslovu Obrežje 9F, Jesenice 
na Dolenjskem, sestavljeno iz bivalnega prostora v iz-
meri 59,20 m2 in pomožnega prostora – kletjo, v izmeri 
34,00 m2, skupna površina dela stavbe 93,20 m2, ki je 
v lasti dolžnika Željka Ladovič, Obrežje 9F, Jesenice na 
Dolenjskem, do celote.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 5. 2018

0187 I 83/2017 Os-2003/18

Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku 
Bojanu Bočkorecu, v izvršilni zadevi upnice Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti, Glavna 
ulica 124, 9220 Lendava, ki ga zastopa Jože Šafarič, 
odvetnik v Murski Soboti, proti dolžnici Judit Trajber, na-
zadnje Glavarjeva ulica 45, 1000 Ljubljana, zaradi izpra-
znitve in izročitve nepremičnine (sp. vr. 10.000,00 EUR) 
dne 10. 4. 2018 sklenilo, da se dolžnici Judit Trajber 
v tem izvršilnem postopku postavi začasni zastopnik 
Željko Vrhunc, Glavna ulica 11, 9220 Lendava, ki ima 
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasni 
zastopnik bo zastopal dolžnico vse dokler dolžnica ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika. Ta sklep o postavitvi 
začasnega zastopnika se objavi v Uradnem listu RS in 
na sodni deski Okrajnega sodišča v Lendavi in o tem 
obvesti pristojni organ za socialne zadeve – Center za 
socialno delo Lendava.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 4. 2018

VL 120424/2017 Os-2186/18

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega 
sodišča v Mariboru VL 120424/2017 z dne 14. 12. 2017, 
opravil dne 21. 3. 2018 rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobno stanovanje 
št. 2 v pritličju večstanovanjske stavbe št. 335, ki leži na 
parceli št. 434/1, k.o. 659 - Tabor, na naslovu Ulica Moše 
Pijada 31, v izmeri 64,22 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2018

In 586/2015 Os-2190/18

Izvršitelj je na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe 
Okrajnega sodišča v Mariboru In 586/2015 z dne 29. 9. 
2015, opravil dne 12. 5. 2017 rubež nepremičnine, ki ni 

Objave sodišč

vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega stano-
vanja št. 2 v pritličju večstanovanjske stavbe št. 335, ki 
leži na parc. št. 434/1, k.o. 659 - Tabor, na naslovu Ulica 
Moše Pijada 31, v izmeri 64,22 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 5. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0621 I 67/2017 Os-2160/18

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zadevi 
upnice Alojzije Sluga, Mala vas 60, Ljubljana - dosta-
va, ki jo zastopa odv. Odvetnik Rok Jenko, Gubčeva 
ulica 7, Ilirska Bistrica, proti dolžniku Darku Ilić, Ulica 
kneza Mihajla 15, Obrenovac, Srbija, zaradi izterjave 
897,39 EUR, sklenilo:

Dolžniku Darku Ilić, Ulica kneza Mihajla 15, Obre-
novac, Srbija, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Milan Volk – 
odvetnik, Bazoviška 19, Ilirska Bistrica.

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

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 4. 2018

1913 Z 486/2017 Os-2013/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 
upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna 
ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Lju-
bljana, proti dolžniku Viktorju Stanetu Klemen, EMŠO 
1502956500159, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana - dosta-
va, zaradi izterjave 18.330,90 EUR, sklenilo:

Dolžniku Viktorju Stanetu Klemenu se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi zača-
sna zastopnica.

Za začasno zastopnico se določi dr. Tjaša Strobelj, 
Pražakova 20, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2018

VL 24050/2018 Os-2161/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Danilo 
Colja, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Mari-
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bor; Alenka Labović, Dvořakova ulica 14, Maribor, ki 
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 
ulica 19, Maribor; Šani Ganiu, Dvořakova ulica 14, Ma-
ribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gre-
gorčičeva ulica 19, Maribor; Dominik Ladič, Dvořakova 
ulica 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 dolžnici Emi Amann, Dvořakova ulica 14, Mari-
bor, ki jo zastopa zak. zast. odv. Žiga Stamenkovič, 
Partizanska 11/I, Maribor – dostava, zaradi izterjave 
4.107,00 EUR, sklenilo:

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

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Žiga 
Stamenkovič, Partizanska 11/I, 2000 Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 5. 2018

P 6/2018 Os-2159/18

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tože-
če stranke Albina Mahne, Tatre 32, 6243 Obrov, ki ga 
zastopa odvetnik Ivan Ravbar iz Sežane, zoper toženo 
stranko: 1. Drago Kumer, Erjavčeva 33, 3000 Celje, 
2. Klemen Mahe, Na Otoku 17, 3000 Celje, 3. Boris 
Mahne, Čentur 2/d, 6273 Marezige, 4. Nada Muha, Veli-
ka Bukovica 15, 6250 Ilirska Bistrica, 5. Lenard Sotošek, 
Ulica heroja Rojška 1, 3000 Celje in 6. David Mahne, 
Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna, sedaj neznane-
ga bivališča, zaradi priposestvovanja lastninske pravice 
(pcto 5.700,00 EUR) po predlogu tožeče stranke za 
postavitev začasnega zastopnika šestemu tožencu, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, še-
stemu tožencu Davidu Mahnetu, Kocbekova cesta 42, 
3202 Ljubečna, sedaj neznanega bivališča, s sklepom 
z dne 26. 4. 2018 postavilo začasnega zastopnika, in 
sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 66, 
6210 Sežana, ki bo šestega toženca v tem postopku 
zastopal vse do takrat, dokler šesti toženec ali njihov 
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da 
mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 5. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

I D 1948/2017 Os-2222/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Babić Andjelku, sinu Ivana, roje-
nem dne 6. 12. 1937, umrlem dne 7. 5. 2017, nazadnje 
stanujočim na naslovu Zaloška cesta 157, Ljubljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh potencialnih 
zakonitih dedičih po pokojnem – konkretno sinu, ki naj 
bi živel na Hrvaškem, sodišče na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem 

postopku po pok. Babić Andjelku poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2018

II D 717/2017 Os-1480/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Srečku Serčiču, roj. 
29. 3. 1948, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Sladki 
Vrh 3, Sladki Vrh, umrlem 8. 2. 2017, gre za zapuščino 
brez dedičev.

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

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

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 2. 2018

I D 1023/2016 Os-1830/18

V zapuščinski zadevi po pok. Željku Stričević, rojen 
16. 9. 1954, umrl 5. 5. 2016, nazadnje stanujoč Ulica 
Moše Pijada 23B, Maribor, gre za zapuščino brez de-
dičev.

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

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

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2018

I D 73/2016 Os-1854/18

V zapuščinski zadevi po pokojnem Ivanu Vihru, 
rojenem 20. 12. 1945, umrlem 9. 11. 2015, nazadnje 
stanujočem Ruška cesta 87, Maribor, gre za zapuščino 
brez dedičev.

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

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

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2018

D 1091/90 Os-1886/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 31. 1. 1990 umrli Bre-
znik Marti, roj. Vresnik, hčeri Jožeta, roj. 20. 1. 1912, 
drž. SRFJ in RS, samski, nazadnje stan. Betnavska 
cesta 129, Maribor, pridejo v poštev dediči I., II. oziroma 
III. dednega reda neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče I., II. oziroma III. dedne-
ga reda neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. čle-
nom Zakona o dedovanju pod opr. št. D 1091/90.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2018

II D 2156/2015 Os-1930/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Pauko Niku, sinu Ni-
kolaja, roj. 23. 3. 1968, drž. RS, samskem, nazadnje 
stan. Koroška cesta 217, Maribor, umrlem 20. 9. 2015.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 

v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

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

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2018

I D 347/2017 Os-1948/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 1. 2. 2017 umrlem Miranu 
Lipovšku, sinu Stanislava Lipovška, roj. 13. 5. 1953, drž. 
RS, razvezanem, nazadnje stan. Smetanova ulica 40, 
Maribor, pridejo v poštev dediči III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zako-
na o dedovanju pod opr. št. I D 347/2017.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2018

D 39/2017 Os-1987/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Jožefu Seražinu, roj. 20. 6. 1886, ki je umrl 1. 1. 1957 
(razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodi-
šča, opr. št. N 37/2016), z zadnjim znanim bivališčem 
E 29 Th Street 1709 Lorain, Ohio, v zemljiški knjigi je 
vpisan kot Josip Seražin, E 29 T.H. Street 1709, Lorain, 
Ohio, ZDA.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 40/2017 Os-1988/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Frideriku Seražinu, roj. 30. 3. 1892, ki je umrl 29. 9. 1950 
(razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča, 
opr. št. N 38/2016), z zadnjim znanim bivališčem Ohio, 
ZDA, v zemljiški knjigi je vpisan kot Miroslav Seražin, 
neznanega bivališča, ZDA.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 41/2017 Os-1989/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Frančiški Petrič, roj. 21. 4. 1880, ki je umrla 1. 1. 1951 
(razglašena za mrtvo s sklepom naslovnega sodišča, 
opr. št. N 34/2016), z zadnjim znanim bivališčem Argen-
tina, Olazabal št. 4958, dep. 1, v zemljiški knjigi je vpisa-
na kot Frančiška Petrič, roj. Seražin, Olazabal št. 4958, 
dep. 1, Argentina.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 126/2017 Os-1990/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Mariji Metlika, pok. Ivana, roj. 31. 1. 1922 – Klanec, ki je 
umrla v Trstu dne 8. 9. 2012, v zemljiški knjigi je vpisana 
kot Marija Metlika, Via Paduina 6/1, Trst, Italija.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 125/2017 Os-1998/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Antoniji Štefaniji Metlika, pok. Ivana, roj. 29. 12. 1924 – 
Klanec, ki je umrla v Trstu dne 22. 4. 2015, v zemljiški 
knjigi je vpisana kot Štefka Metlika, Via Paduina 6/1, 
Trst, Italija.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 92/2017 Os-1999/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Matiji Rebuli, pok. Luke, ki je umrl v Kregolišču dne 
14. 2. 1926, v starosti 79 let in 9 dni, z zadnjim bivali-
ščem Kregolišče 3, 6223 Komen.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

D 21/2018 Os-2096/18

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 
Uršuli Mihalič, ki je umrla 20. 8. 1924 v Ocizli v starosti 
73 let, v zemljiški knjigi je vpisana kot Uršula Mihalič, 
roj. Korošec.

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

Okrajno sodišče v Sežani
dne 16. 3. 2018

Oklici pogrešanih

I N 21/2018 Os-2240/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljev: Severin Žerovec, Osek 105a, Šempas, Danila 
Šepetavec, Trubarjeva ul. 16, Nova Gorica in Bojan Že-
rovec, Banjšice 75, Grgar, postopek o razglasitvi pogre-
šane za mrtvo, in sicer: Toplikar Ivana (tudi Johana), roj. 
Klander, roj. 19. 5. 1895, sedaj neznanega prebivališča, 
ki jo zastopa zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer 
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu 
Jerneju Klander in materi Jeri Koblar, da je prvo zakon-
sko zvezo sklenila dne 25. 8. 1914 ter prevzela priimek 
Toplikar, drugo pa dne 12. 8. 1922, kjer je prevzela 
priimek Remec in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Toplikar Ivane, naj javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2018

N 5/2018 Os-2002/18

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu vodi nepravdni 
postopek pod opr. št. N 5/2018 na predlog predlagatelji-
ce Bojane Fužir, Stare sledi 29, Prevalje, zaradi ugoto-
vitve smrti za Jožeta Fašun, Stare sledi 29, Prevalje, roj. 
25. 12. 1968, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer 
Gašper Fašun, Stare sledi 29, Prevalje.

Po navedbah izvenzakonske partnerke se je pogre-
šani Jože Fašun dne 12. 12. 2017 pognal v reko Mežo 
z namenom, da konča svoje življenje. Ob dogodku je 
bil prisoten sin Gašper Fašun. Navedenega dne je bila 
reka Meža zaradi deževja visoka, deroča in ga je od-
nesla. Kot izhaja iz policijskega poročila PP Ravne na 
Koroškem z dne 19. 12. 2017 je bilo ugotovljeno, da se 
je Jože Fašun utopil v reki Meži, vendar kljub iskanju do 
zdaj še ni bil najden.

Ker od domnevne smrti Jožeta Fašuna dne 12. 12. 
2017 o njem ni nobenega poročila, pozivamo vse, ki bi 
karkoli vedeli o pogrešanemu, naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Slovenj Gradcu ali skrbniku za poseben primer 
Gašperju Fašunu, Stare sledi 29, Prevalje, v roku 1 mese-
ca od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
navedenega roka potrdilo njegovo smrt (96. člen ZNP).

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 4. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 
Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1751165–1751170, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2103652–2103660, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2193392–2193393, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2312445, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2312448–2312452, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600014144, tip dokumenta: 
06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004077, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600006142–77600006143, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004098, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400001085–78400001086, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600007951, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600008196–77600008205, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700012537–76700012540, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700012533, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011473, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600026795, 
tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 37, tip doku-
menta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 34, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000566–78400000567, 
tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 415, tip doku-
menta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 411–413, tip doku-
menta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 402, tip dokumenta: 
PSZZ-01/14, št. dokumenta: 406, tip dokumenta: 
PSZZ-01/14, št. dokumenta: 409, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006118–77600006120, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 577 1.0, št. dokumenta: 
78700000381–78700000384, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000691–78400000693, tip do-
kumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000684–78400000689, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000404, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600007155–77600007156, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 577 1.0, št. dokumenta: 
78700000371–78700000380, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006114–77600006116, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600012323, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600001736, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600001745, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 
77200003732–77200003733, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400002677–78400002679, tip do-
kumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600029511–76600029515, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
577 1.0,, št. dokumenta: 78700000051, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400002362, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400002364, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 577, št. dokumenta: 78700000560, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500006958, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3057241, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2303165-2303166, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. doku-
menta: 78500014293, tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, 
št. dokumenta: 78500014359, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500015297-78500015299, tip do-
kumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500018330, tip 

Preklici

dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600001664, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600001666, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumen-
ta: 78600001737, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. doku-
menta: 78600003251, tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, 
št. dokumenta: 78600003254, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
549, št. dokumenta: 78600003271, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 78600003274, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 04/15, št. dokumenta: 
77600004489-77600004491, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
04/15, št. dokumenta: 77600004499, PE. Ljubljana; tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07,, št. dokumenta: 
2809918–2809920, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3120876, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3089335, tip dokumenta: OBR-
ŽIV-536, št. dokumenta: 78400000991, tip dokumenta: 
OBRŽIV-536, št. dokumenta: 78400000993, tip dokumen-
ta: OBRŽIV-536, št. dokumenta: 78400001424, tip doku-
menta: OBRŽIV-537, št. dokumenta: 78500000580, tip 
dokumenta: OBRŽIV-537, št. dokumenta: 78500005473, 
tip dokumenta: OBRŽIV-537, št. dokumenta: 78500005476, 
tip dokumenta: OBRŽIV-537, št. dokumenta: 78500010989, 
tip dokumenta: OBRŽIV-537, št. dokumenta: 78500011472, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3089956, 
PE: Novo mesto; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2257370, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2693217, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2760922, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2848610, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. doku-
menta: 2898841–2898860, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2910736, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800002632, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600002035–77600002039, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000271–78400000272, tip dokumenta: 06-
ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002595, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600005158, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200001326, tip doku-
menta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 
77800002786–77800002788, tip dokumenta: 06-
ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002415–77800002416, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600003172–77600003173, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600044502, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400001345, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006049, tip doku-
menta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006039, tip 
dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 4972, tip doku-
menta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002675, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002509, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600050546, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006014, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600003235, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600006084–77600006085, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400004154–78400004158, tip do-
kumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006048, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400002843, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700011233–76700011237, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
št. dokumenta: 77800002673, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600005176–77600005177, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000116–78400000118, tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, 
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št. dokumenta: 77800002510, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006029–77600006030, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700011169–76700011170, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, 
št. dokumenta: 77600005151, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011227, tip dokumenta: 
06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011244, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600004556–77600004558, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011230–76700011232, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600004579–77600004580, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004158, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000136, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600004562–77600004566, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600003236, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600003234, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011160, tip doku-
menta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700011153–76700011155, tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, 
št. dokumenta: 76600044595, tip dokumenta: 06-
ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002474–77800002476, 
tip dokumenta: PSZZ-01/14, št. dokumenta: 829, tip doku-
menta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700011162–76700011164, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, 
št. dokumenta: 76700011156–76700011158, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400001336–78400001337, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006036, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006033–77600006034, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400003771, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumen-
ta: 76700001353, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700011186, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. do-
kumenta: 78400000134, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, 
št. dokumenta: 78400000146, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000148, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000294, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000304, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000326, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400001323–78400001324, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006076–77600006078, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000125, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumen-
ta: 77600002537, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. doku-
menta: 76700001369, tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. do-
kumenta: 77600003263–77600003265, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000113, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600003258–77600003262, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004127, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004592–77600004599, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600011877, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3041220, 
PE: Maribor; tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600006086–77600006095, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000141–78400000143, tip do-
kumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600006073–77600006075, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700000145, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600003976–77600003977, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600007373, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800000572, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800000606, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800000608, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400002563, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumen-
ta: 78400002566, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. doku-

menta: 78400002570, tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, 
št. dokumenta: 78400003994, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700010430–76700010434, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400002118–78400002119, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000397, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600008121–77600008130, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400004476, tip dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumen-
ta: 76700004601–76700004602, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004563, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004304, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004306, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400001608, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400002241–78400002250, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400000307, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000450, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000585, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400003957, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 
76700001117–76700001119, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400001119, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000812, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000956, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400004479–78400004480, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600007379, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000902, tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400002150, tip doku-
menta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 78400000910, PE: 
00; tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000066, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1457003, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1470085–1470086, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1470089–1470090, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
1470616–1470623, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 1470625–1470628, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1648532–1648550, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1648571–1648590, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
1854401–1854420, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 1859959–1859960, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1859962–1859965, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1889633–1889650, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
1940272–1940290, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 1946227–1946240, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1957146, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 1971966–1971970, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1973850–1973859, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
1977451–1977470, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2010124–2010165, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2057446, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2143556, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2143559–2143561, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2143563, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2143565, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2143567–2143579, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2158072–2158075, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2182147–2182196, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2200300–2200310, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2235161–2235190, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2257174, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2293219–2293240, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2293242–2293248, tip dokumenta: 08-
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AZK-01/07, št. dokumenta: 2327651–2327664, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2349184–2349185, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2471386–2471400, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2481057–2481060, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2514494–2514513, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2576711–2576713, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2576720, tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2583516–2583530, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2585416–2585433, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2617581–2617590, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2636111–2636115, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2636664–2636670, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2654864–2654883, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2671553–2671560, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2674576–2674585, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2677931–2677980, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2694177, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2694180, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2714589–2714590, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2730979, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2734640–2734650, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2752873–2752882, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2759052–2759078, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2759342–2759343, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2759345–2759350, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2761949–2761952, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2784988–2784995, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2802708, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2816734–2816743, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2847405–2847446, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2848334–2848360, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2863231–2863235, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2882846, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. do-
kumenta: 2910011–2910030, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 2966527–2966540, tip doku-
menta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2974560–2974570, 
tip dokumenta: 06-ZIV-04/11, št. dokumenta: 48–49, tip 
dokumenta: 06-ZIV-06/11, št. dokumenta: 1572–1573, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600012196, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600012201, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600012198, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002594, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600007433–77600007437, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600006483–77600006484, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-11/15, št. dokumenta: 
77800002762–77800002765, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
536, št. dokumenta: 78400001355–78400001358, tip do-
kumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600043005–76600043006, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600023719–76600023728, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 536, št. dokumenta: 
78400000511–78400000520, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004956–77600004960, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004000, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600001861–77600001862, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600001893, tip dokumenta: 
06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600003969, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600003228–77600003229, tip dokumenta: 06-
ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004585–77600004589, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 

76600052939–76600052943, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600009990–76600009992, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200002977, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-07/14, št. dokumenta: 
77200002971–77200002972, tip dokumenta: 06-
ŽIV-07/14, št. dokumenta: 77200002873, tip dokumenta: 
06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100002301, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600046965, tip doku-
menta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 4022, tip dokumenta: 
06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600043117, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600014495–76600014498, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600001129–76600001131, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600001126–76600001127, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600001123–76600001124, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600043947–76600043948, tip dokumenta: 06-
ZIV-06/11, št. dokumenta: 1806–1808, tip dokumenta: 06-
ZIV-06/11, št. dokumenta: 1804, tip dokumenta: 06-
ZIV-06/11, št. dokumenta: 3226–3235, tip dokumenta: 06-
ZIV-06/11, št. dokumenta: 3451–3455, tip dokumenta: 06-
ZIV-07/12, št. dokumenta: 4465, tip dokumenta: 06-
ZIV-07/12, št. dokumenta: 4466, tip dokumenta: 06-
ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600017930–76600017931, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 76600043084, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600023212–76600023213, tip dokumenta: 06-
ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100006722, tip dokumenta: 
06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100006720, tip dokumen-
ta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011203, tip doku-
menta: 06-ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700011171, tip 
dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 77600004196, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-04/15, št. dokumenta: 
77600002479–77600002481, tip dokumenta: 06-
ŽIV-11/15, št. dokumenta: 77800002099–77800002100, 
tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. dokumenta: 
76600043940–76600043941, tip dokumenta: 06-
ŽIV-09/13, št. dokumenta: 76700004887–76700004889, 
tip dokumenta: 06-ZIV-07/12, št. dokumenta: 2383, PE: 
Neznane, PE: 00. Ob-2231/18

Spričevala preklicujejo

Katarinčić Toić Mirella, Ante Mandića 21, 51000 Rije-
ka, diplomo št. 691/77, izdano na ime Mirella Katarinčić, iz-
dajatelj Akademija za glasbo, leto izdaje 1977. gnp-339406

Kavčič Jure, Prešernova ulica 3, Slovenska Bistri-
ca, diplomo št. U00344, izdajatelj Univerza v Mariboru 
– EPF, leto izdaje 2011. gnb-339395

Kavčič Jure, Prešernova ulica 3, Slovenska Bistri-
ca, prilogo k diplomski listini, št. U00344, izdajatelj Uni-
verza v Mariboru – EPF, leto izdaje 2011. gnz-339396

Nemgar Mojca, Ulica bratov Zakrajšek 6, Škofljica, 
diplomo št. 5644, izdala Fakulteta za družbene vede. 
gnr-339404

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska 
ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika, 
št. 013355/AD61-3-888/2017, izdano na ime Vuković 
Dejan, veljavnost od 3. 2. 2017 do 3. 2. 2018, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnl-339385

AVTOPREVOZ BORUT FIJAVŽ d.o.o., Liptovska 
ulica 34 f, Slovenske Konjice, potrdilo za voznika, 
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št. 013355/RB-2-575/2016, izdano na ime Panić Saša, 
veljavnost od 11. 2. 2016 do 2. 2. 2017, izdajatelj Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije. gnk-339386

BALKAN AVTO d.o.o., Letališka cesta 16, Ljubljana, 
potrdilo za voznika, št. 22006, izdano na ime Milan Ce-
rovac, veljavnost od 7. 2. 2017 do 26. 1. 2019, izdajatelj 
Gospodarska zbornica Slovenije. gny-339397

Bylygbashi Mentor, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifi-
kat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/4255, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gns-339378

Cverlin Jelka, Vidovica 16, Pristava pri Mestinju, 
certifikat o NPK: Živinorejec/živinorejka, št. 6210.009.
4.0-006-2012-13805/6210.009.4.1, izdajatelj Kmetij-
sko gozdarska zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. 
gnc-339394

DARKO GRILC S.P., Selce nad Blanco 18, Blanca, 
potrdilo za voznika, št. 013900/BGD57-2-3135/2015, iz-
dano na ime Vladislav Nedić, veljavnost od 28. 10. 2015 
do 12. 5. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnw-339399

DARKO GRILC S.P., Selce nad Blanco 18, Blanca, 
potrdilo za voznika, št. 013900/SŠD57-2-2250/2016, iz-
dano na ime Dejan Stevanović, veljavnost od 24. 5. 2016 
do 4. 4. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnv-339400

DARKO GRILC S.P., Selce nad Blanco 18, Blanca, 
potrdilo za voznika, št. 013900/SŠD57-2-4234/2015, iz-
dano na ime Mile Milosavljević, veljavnost od 6. 11. 2015 
do 14. 10. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnu-339401

DARKO GRILC S.P., Selce nad Blanco 18, Blanca, 
potrdilo za voznika, št. 013900/SŠD57-2-1688/2016, iz-
dano na ime Antuan Grbić, veljavnost od 13. 4. 2016 do 
24. 2. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnt-339402

DARKO GRILC S.P., Selce nad Blanco 18, Blanca, 
potrdilo za voznika, št. 013900/AD57-2-4311/2015, izda-
no na ime Đorđević Nenad, veljavnost od 13. 11. 2015 do 
31. 8. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gns-339403

Dullaj Argon, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-09/4778, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2009. gnq-339380

DŽEMO PEK 2 d.o.o., Prešernova ulica 9, Ilirska Bistri-
ca, reprezentativno obrtno dovoljenje, št. 22/AV22-3-3/2015, 
izdano na ime Džem Ljeniči, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, leto izdaje 2015. gnj-339387

GLOBUS d.o.o. Metlika, Drašiči 8, Metlika, dovolilnico 
CEMT, št. 00392, država 5IRH. gnn-339383

Gornik Klemen, Dane 12a, Ribnica, certifikat NPK: 
sekač in traktorist, izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 
2012. gnt-339377

HALOZE PREVOZI d.o.o., Soviče 11, Videm pri 
Ptuju, izvod licence, št. 000642/001, za avtobus, reg. 
št. MB GV-203, veljavnost do 20. 5. 2020. gnu-339376

K.RED.P. d.o.o., Šmarska cesta 7C, Koper – Capo-
distria, izvod licence, št. G008807/047762/004, za vozilo 
WDF63981313853643, reg. št. KPEM-754, veljavnost 
do 17. 2. 2022. gnh-339389

KOBLAR DAMIJAN S.P., Suha 36, Škofja Loka, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011038002, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Koblar Alojzij. gnx-339398

Marinka Piškur s.p., Škovec 16, Velika Loka, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500018565010, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Gojko Goleš. gnf-339391

MAT IN d.o.o., Ulica Frankolovskih žrtev 44, Celje, 
izvod licence, št. GE009088/07873/005, za vlačilec, reg. 
št. CEJH-497, veljavnost do 29. 9. 2022. gne-339392

MAT IN d.o.o., Ulica Frankolovskih žrtev 44, Celje, 
izvod licence, št. GE009088/07873/003, za vlačilec, reg. 
št. CEUV-084, veljavnost do 29. 9. 2022. gnd-339393

Mihajlović Dejan, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/2864, izdajatelj Šolski center Celje, leto izda-
je 2008. gnp-339381

Nipič Jan, Selnica ob Muri 186b, Šentilj 
v Slov.goricah, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, 
št. 255D2001. gnr-339379

Novak Tomaž, Pot sodarjev 28, Ljubljana, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, št. 610218, izdajatelj Ministr-
stvo za promet, leto izdaje 1997. gnm-339384

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Lju-
bljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
96/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska 
cesta 50. gno-339382

Pinter Tomaž, Vuhred 6/a, Vuhred, potrdilo o uspe-
šno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
za odgovorno osebo, št. 614004, izdajatelj Ministrstvo 
za promet, leto izdaje 1999. gng-339390

R & R TRANS d.o.o., Prelesje 34B, Šentrupert, 
izvod licence, št. GE008474/07631/008, za tovorno vo-
zilo, reg. št. NM 99-SOL, veljavnost do 14. 12. 2021. 
gni-339388

TRAMPER d.o.o. Ilirska Bistrica, Uli-
ca Nikola Tesla 3A, Ilirska Bistrica, izvod licence, 
št. GE008420/00600/013, za tovorno vozilo, reg. 
št. KP UC 375, veljavnost do 16. 11. 2021. gnq-339405
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