Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2018.08.17 15:50:51 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si

Št.

56

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

17. 8. 2018

ISSN 1318-9182

Leto XXVIII

Javni razpisi
Št. 3310-28/2018/6

Ob-2671/18

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo
4. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine
1. V 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 1. poglavju z naslovom
»1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici
z naslovom »Razpisana sredstva:« besedilo spremeni
tako, da se glasi:
»
Razpisana sredstva:

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.188.320 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 950.656 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 –
EU in
– 237.664 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 –
slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike
Slovenije znaša 20 odstotkov.
Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.
«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 430-806/2018/6(15131-20)

Ob-2666/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16),
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev
iz Republike Slovenije in reintegracijski programi
v državi vrnitve tujcev«, št. 430-806/2018
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz
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Republike Slovenije in reintegracijski programi v državi
vrnitve tujcev« za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje
projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma
izdaje dokazila s strani poslovne banke blokiranega
nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine,
dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz
potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvedbo projekta po načelu nepridobitnosti.
– Prijavitelj projekta mora imeti vzpostavljeno lastno
mrežo kontaktov v državah, katerih državljani predstavljajo delež nezakonite migracije v Republiki Sloveniji,
ter mora imeti v letu 2017 delovne izkušnje z organiziranjem prostovoljnega vračanja in reintegracijskih programov v Afganistanu in Iraku.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Merilo za ocenitev vloge so pretekle delovne izkušnje, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v predmetni razpisni dokumentaciji.
Vloga lahko za projekt glede na pretekle delovne
izkušnje prejme največ 100 točk. Ocenjuje se število
preteklih delovnih izkušenj s področja izvajanja prostovoljnega vračanja v različnih državah v letu 2017.
Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje
s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske
unije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Za izvajanje projekta po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo po merilu pretekle delovne
izkušnje dosegla največje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 150.000,00 EUR za izvajanje projekta od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev,
namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta
sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti
projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena
s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini
75 % upravičenih stroškov (kar znaša 112.500,00 EUR)
in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini
25 % upravičenih stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 11. 10. 2018, najkasneje do 10. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 11. 10. 2018.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku
15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev.
Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka
za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali
dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na
internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«
ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
gp.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-4733,
s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Prostovoljno vračanje tujcev iz RS
in reintegracijski programi v državi vrnitve tujcev«,
št. 430-806/2018.
Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na
internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/,
zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«,
ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 5. 10.
2018, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za
dodatna pojasnila najkasneje do dne 25. 9. 2018.
Ministrstvo za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-1147/2018/6(15131-20)

Ob-2667/18

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18) – ZJF in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), objavlja
Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine
z ljudmi«, št. 430-1147/2018
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine
z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2019 do 2020.
Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta po obojestranskem podpisu pogodbe in ga izvajal do 31. 12. 2020
oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti socialnega varstva pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem
organu v RS ali imajo opravljanje te dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu ali pa imajo šifro oddelka 87
(Socialno varstvo za nastanitvijo) ali 88 (Socialno varstvo
brez nastanitve) po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02, št. 111/05
odl. US: U-I-212-03-14, 69/07)
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem
programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za
notranjo varnost,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje
potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega
transakcijskega računa,
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– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti
zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje
upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske
unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi
in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom
javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Vodja projekta in ostali kader mora izpolnjevati pogoje iz predmetne razpisne dokumentacije (točka 8.4 tega
dela razpisne dokumentacije).
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga
izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se vsebina projekta po spodaj navedenih merilih. Največje možno število prejetih točk po merilih je 100.

MERILO
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/5) formalno ustrezno izpolnjen?
2. Ustreznost projekta
a) Ali je projektna prijava skladna s predmetom in obveznostmi izvajalca projekta?
b) Ali prijavitelj poleg zahtevanih vsebin ponuja tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu
prinašajo dodano vrednost?
3. Izvedljivost projekta
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge
potrebne za izvedbo projekta?
b) Ali je načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot
so objave na spletni strani, PR članki in podobno?
c) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
4. Stroškovna učinkovitost
5. Usposobljenost za izvedbo projekta
a) Pretekli izvedeni projekti prijavitelja (v primeru skupne vloge se štejejo projekti
poslovodečega prijavitelja)
b) Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo?
c) Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti
6. Zagotavljanje trajnosti
(Gre za ukrepe s katerimi prijavitelj ustvarja pogoje za nadaljnji razvoj oziroma ohranitev
rezultatov projekta)

Število možnih točk
6
3
3
30
15
15
20
10
5
5
10
24
10
10
4
10
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Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 10 oziroma
15 točk, kot je razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne
lestvice. Vloge morajo pri merilu št. 2. Ustreznost projekta, a) doseči vseh 15 točk, ter pri merilu št. 5. Usposobljenost za izvedbo projekta, b) doseči vseh 10 točk,
v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po
merilih prejeti najmanj 60 točk, v nasprotnem primeru
se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu 5. Usposobljenost za
izvedbo projekta, a) dosegel večje število točk.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 54.600,00 EUR za izvajanje projekta od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma
do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev,
ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za
izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada
za notranjo varnost – Policijsko sodelovanje, tveganje
in krize (v nadaljevanju ISF) v višini 75 % upravičenih
stroškov (kar znaša 40.950,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih
stroškov.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 11. 10. 2018, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo
bo predvidoma 12. 10. 2018.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja
bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi« ter preko
Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do
izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih
dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije
ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne
vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali
npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lah-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
gp.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-47-33,
s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi«,
št. 430-1147/2018.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni
»O ministrstvu«, levi meni »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 5. 10. 2018, pod pogojem, da bo naročnik prejel
zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 25. 9.
2018.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 410-245/2018

Ob-2664/18

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 03/13,
81/16) in Odloka o proračunu Občine Brežice za leto
2018 (Uradni list RS, št. 11/18) objavlja Občina Brežice,
CPB 18, 8250 Brežice
javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti
na področju kmetijstva v letu 2018
I. Naročnik: Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti
na področju kmetijstva v letu 2018, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge v občini, in sicer za aktivnosti, ki so se
izvajale oziroma se bodo izvajale v času od 1. 1. 2018
do 15. 11. 2018 na območju Občine Brežice.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva, ki so registrirana za delovanje na področju kmetijstva in se ukvarjajo s promocijo kmetijstva, izdajajo promocijsko gradivo, izvajajo prireditve ali razstave
za širše množice občinstva, sodelujejo na tekmovanjih
s področja kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– delujejo najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na
področju kmetijstva,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem
pospeševanja promocije kmetijstva.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena
društva, ki prijavljajo aktivnosti, ki so že sofinancirane
iz drugih virov občinskega proračuna Občine Brežice.
3. Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oziroma aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva,
katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot
pomembne gospodarske panoge.
4. Upravičeni stroški so: stroški povezani z izdelavo
promocijskega materiala, stroški tiska biltenov ali strokovnih publikacij na temo promocije kmetijstva, stroški povezani z ocenjevanjem živali in pridelkov, stroški ocenjevalcev, stroški računalnike obdelave podatkov o ocenjenih
pridelkih in živalih, stroški najema prostorov, šotorov, razstavnih prostorov, stroški izdelave reklamnih rekvizitov,
stroški oglaševalnih tabel, stroški oglaševanja v medijih,
stroški izdelave odličij in priznanj za ocenjene pridelke ali
živali, stroški prevoza opreme do razstavišč ali tekmovališč, stroški izdelave poučnih ali razstavnih eksponatov.
Neupravičeni stroški: stroški prehrane in pijače,
stroški nastanitve, vstopnin, stroški povezani s kulturnim
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programom prireditve kot so npr. stroški nastopajočih,
stroški prenočitev.
5. Občina Brežice bo sofinancirala aktivnosti povezanih s promocijo kmetijstva do največ 80 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot
1.000,00 € na vlogo, in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so vabila, bilteni, brošure objave
v medijih). Višina sredstev se dodeli na osnovi razpoložljivih sredstev za ta namen in višine upravičenih stroškov prijaviteljev. Prejemniki sredstev morajo v tiskanih
medijih navajati, da je Občina Brežice sofinancer in na
promocijskih materialih objaviti logotip Občine Brežice.
Prejemki sredstev morajo dokazovati z računi za celotno
vrednost upravičenih stroškov prireditve, ki so jih prijavitelji navedli v vlogi.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje je 5.386,00 EUR
na proračunski postavki: 00144 – Promocija kmetijstva
in pridelovalcev. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor
bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih
stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno
znižala.
V. Razpisna dokumentacija in popolnost vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev
z vsemi naknadnimi spremembami
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je
razvidna dejavnost društva na področju kmetijstva (statut oziroma pravila o delu)
4. Vsebinska in finančna predstavitev – za vsako
prijavljeno aktivnost posebej:
– podroben vsebinski opis aktivnosti promocije, način izvedbe, datum izvedbe, predvideno število udeležencev, v primeru tiskanih medijev št. izvodov,
– finančna vrednost celotne prireditve s podrobno
stroškovno razdelano konstrukcijo posameznih odhodkov in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve
(prihodki)
5. Finančna dokazila o izvedenih delih (kopije računov in poročilo o izvedeni aktivnosti z dokazili kot so
vabila, bilteni, brošure objave v medijih). Dokazila pod
to točko se dostavijo za aktivnosti, ki so že bile izvedene
do razpisa. V primeru, da aktivnost še ni bila izvedena,
se dokumentacija pod to točko dostavi z zahtevkom za
črpanje sredstev
6. Izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju
pogojev javnega razpisa
7. Parafiran vzorec pogodbe
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani
dokumentaciji.
Vsi obrazci vloge morajo biti čitljivo izpolnjeni v slovenskem jeziku in na ustreznih mestih podpisani ter
žigosani.
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po
pozivu v danem roku dopolni.
Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo
do poteka razpisnega roka.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 25. 9. 2018,
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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 v času
uradnih ur oddana v sprejemni pisarni Občine Brežice.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sofinanciranje
promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu
2018«.
Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki
jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini
Brežice. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo
v roku 5 dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki
jih predlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar
neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete in nepravilno opremljene se zavržejo. Vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev in meril pa se zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele, pravilno opremljene
in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga
pripravi komisija, predstojnik s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih
sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana v letu 2018. Prejemniki
sredstev morajo dostaviti najkasneje do 30. 11. 2018
e-zahtevek za izplačilo, kopije računov ter poročilo o izvedeni prireditvi, v kolikor le-ti niso dostavljeni že v sami
vlogi, če se je aktivnost dogajala pred končnim rokom za
oddajo vloge na razpis.
VIII. Obveščanje o izboru
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev predstojnik Občine Brežice
s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega 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.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. 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.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si ali pa jo lahko
zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim
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razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32,
e-mail: roman.matjasic@brezice.si, v času uradnih ur.
Občina Brežice
Št. 410-0248/2018

Ob-2669/18

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva
v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list
RS, št. 11/18) in priglašene sheme državne pomoči
št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini
Brežice za leto 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen
A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih
mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C).
D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem
jedru (v nadaljevanju namen D).
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna
višina
razpoložljivih
sredstev
je
140.000 EUR (postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).
Namen A: 100.000 EUR
Namen B: 30.000 EUR
Namen C: 5.000 EUR
Namen D: 5.000 EUR
SKUPAJ: 140.000 EUR
V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen
več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva
prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je
upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do
najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen
B, C in D. Preostala sredstva se namenijo za namen A.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so
investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s
pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije)
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Upravičene so investicije v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic
(patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja,
širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega
proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko
varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov
in storitev).
Sofinancirajo se investicije v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2017) do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2018).
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar.
Upoštevajo se računi brez DDV.
Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne

police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), nakup kopirnih strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, igralnih
avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih aktivnosti
(npr. reklamnih tabel, panojev itd.), opreme za varovanje
in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr.
vgradna dvigala, okna, vrata itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme, ogrevalne opreme,
sanitarne opreme, čistilnih naprav, sončnih elektrarn,
sončnih kolektorjev, strojev za urejanje okolice.
Do sofinanciranja investicij so upravičena mikro in
majhna podjetja, ki v letih 2017 in 2017 (dvakrat zapored) še niso prejela sredstva iz občinskega proračuna
za namen A.
Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno
znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije
v višini do 40.000,00 € brez DDV.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev
za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči
zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV),
v kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev
po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz
več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije
presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti
vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR
(brez DDV).
V primeru leasinga se kot skupna višina investicije
šteje celoten znesek predmeta leasing pogodbe, kot
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se štejejo
dejansko plačani obroki, brez obresti in drugih stroškov
odobritve leasinga v razpisnem obdobju, za katere mora
vlagatelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.
Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2018. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ
5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot
5 novih delovnih mest, se upošteva prvih 5 navedenih
v vlogi. Za vsako novo odprto delovno mesto se lahko
maksimalno dodeli do 200,00 €/polni mesec nove zaposlitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za
krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe
o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev
v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem
projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju
števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem
preteklih dvanajstih mesecev,
– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj
2 leti.
Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj
iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto
delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali
iz drugih virov.
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Pri sofinanciranju stroškov odpiranja novih delovnih
mest, povezanih z investicijo, bodo v skladu s smernicami sprejete »Strategije turizma Občine Brežice
2018–2021« imeli prednost prijavitelji, ki z novimi zaposlitvami dokazujejo povečanje števila nočitev.
Namen C:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev obdobju od 16. 9. 2017 do 15. 9. 2018.
Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih
sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora,
stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj mora predložiti dokazila, da gre za inovativni produkt kot so npr.
nagrade in priznanja za inovativnost.
Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov
v višini 5.000 € brez DDV.
Do sofinanciranja so upravičena tudi mikro in majhna
podjetja, ki bodo na sejmih predstavljala turistično ponudbo in inovativne turistične produkte. Ta bodo imela,
skladno s smernicami sprejete »Strategije turizma Občine
Brežice 2018–2021«, prednost pred ostalimi prijavitelji.
Namen D:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2017 do
30. 8. 2018.
Upravičen strošek najemnine je maksimalno do
7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je
do 100 m2.
Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih
stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2.
Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru.
V primeru, da vloge upravičencev presegajo razpisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.
Za območje starega mestnega jedra se šteje območje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so
vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243,1246, 779/3,
779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230,
229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113,
117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633,
628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689,
692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268.
Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, v pisarni št. 38 in se tako
prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestnega jedra, kar je pogoj za subvencijo.
4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije
na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice,
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri
zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na
območju Občine Brežice.
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
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– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija,
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.
Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru
po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejavnosti se
šteje datum vpisa podjetja v Ajpes. Do subvencije niso
upravičena podjetja, ki v starem mestnem jedru izvajajo
dejavnost gostinstva in trgovine, razen trgovine z lokalnimi proizvodi domače obrti in ekološko pridelane hrane.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu, ne bo presegel 200.000 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni,
občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi
360/2012.
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Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le
z eno vlogo za posamezni namen, in sicer za namen A z
eno vlogo in za namen B z eno vlogo in ravno tako za
namen C z eno vlogo oziroma namen D.
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.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani
članov komisije.
Podrobnejše omejitve so navedene pri posameznem ukrepu.
5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne
narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za
namene ocenjevanja.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava
(Obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma,
ki je določen za oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali z leasingom – Obrazec 7);
in anuitetni načrt;
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija
M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti –
Obrazec 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja
novih delovnih mest, povezani z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo,
ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed
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navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.);
3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece) za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla
novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog, priložijo se fotokopije;
6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 9. 2017–30. 8. 2018;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (Obrazec 9);
11. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje stroškov povezanih
z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu – specifikacija in izjava (Obrazec 3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen D – Sofinanciranje najemnine v starem
mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu najemnine za obdobje od 1. 9. 2017–30. 8. 2018;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje najemnine (Obrazec 3 – namen D);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne
dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6);
9. Vzorec pogodbe (parafiran)
7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2018.
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Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev
sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2018« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (Npr. Namen A).
Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv
in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po
zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev za razvoj podjetništva se
posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od izteka
roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih vlog
ne bo javno.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba
v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe.
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog.
9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Brežice.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.
Občina Brežice
Št. 6711-4/2018-2

Ob-2670/18

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
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RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS,
št. 74/17) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
najavo 2. javnega razpisa
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila
in dodelitev uporabe prostora programom
Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana
za leto 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe
prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih
športnih objektih.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov Letnega programa športa v MOL za leto 2018, dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim
društvom in športnim zvezam za leto 2018.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOL.
Sofinanciranje programov Letnega programa športa
v MOL za leto 2018 obsega sofinanciranje programov na
naslednjih področjih delovanja v športu:
a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
b. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami
c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
d. Kakovostni šport
e. Športne prireditve in promocija športa
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave
Mestna občina Ljubljana

Stran

1732 /

Št.

56 / 17. 8. 2018

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Ob-2665/18
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne
12. 6. 2018, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana
Pogoji:
Kandidati/-ke za funkcijo direktorja/direktorice morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj).
Trajanje zaposlitve: izbrani/-a kandidat/-ka bo
imenovan/-a za mandatno obdobje 5 let.
Pisni prijavi obvezno priložite:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v
kolikor je že opravljen),
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– program vodenja zavoda ŠC PET (drugi odstavek
58. člena ZOFVI),
– podpisano izjavo:
– da niste bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– da niste bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper vas ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite
v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico« na naslov Svet zavoda ŠC PET, Celjska
ulica 16, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 14 dni od dneva objave razpisa.
Nepopolne prijave na razpisano delovno mesto ne
bodo obravnavane.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET Ljubljana
Št. 701-59/2018

Ob-2673/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega 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)
2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne 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 okrajnega državnega tožilca, določene v 24. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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 elektronski 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 tožilca, 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
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Druge objave
Št. 010-229/2018/1

Ob-2672/18
Obvestilo

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo
(http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/sporocila_za_javnost/) je objavljen Javni natečaj za idejno
zasnovo aplikacije, ki bo z uporabo odprtih podatkov
omogočila boljšo promocijo in doživetje kulturne dediščine v turizmu.
Ministrstvo za javno upravo
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 39726/2018

Os-2626/18

Izvršitelj Žel Jože, Strossmayerjeva 28, Maribor, je dne 16. 7. 2018, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
VL 39726/2018, Okrajno sodišče Ljubljana, Kersnikova 2,
Ljubljana, zoper dolžnika Ozmec Dušana, Gorkega ulica 7,
Maribor, za upnika – pooblaščenec Staninvest d.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, v kraju Maribor, Gorkega ulica 7, pri
dolžniku, ob prisotnosti: Zelenko Marija, mama dolžnika,
opravil rubež nepremičnin: stanovanje številka 3, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Gorkega
ulica 7, Maribor. Stanovanje se nahaja na parcelni št. 296,
k.o. Tabor, v skupni izmeri 67,14 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 7. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
2874 I 2388/2017

Os-2584/18

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna
uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžnici
Andrei Alejandri Povše, EMŠO 2302982505643, Las Heras 520, San Luis, zaradi izterjave 1.590,64 EUR, sklenilo:
Za začasno zastopnico, upravičeno za sprejemanje
pisanj, se dolžnici postavi odvetnica Vanja Šisernik, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2018
IV P 136/2018-5

Os-2357/18

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni sodnici svétnici Mariji Stojko Tratnjek, v pravdni zadevi tožeče
stranke ml. Ali-Nur Mahmuti, Segovci 32a, Apače, ki ga
zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo
Gornja Radgona, ki ga zastopa odvetnica Simona Horvat
iz Murske Sobote zoper toženo stranko: 1. Nejaz Mahmuti,
neznano prebivališče, 2. Arza Mahmuti, neznano prebivališče, zaradi izpodbijanja očetovstva, dne 5. 6. 2018 sklenilo:
Toženima strankama se v predmetni zadevi postavi
začasni zastopnik, in sicer odvetnik Matjaž Husar, Trg
svobode 12, Gornja Radgona.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 143/68

Os-2501/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojnem Veber Francu, sinu Andreja, rojenem

1. 4. 1883, nazadnje stanujoč Podkoren št. 38, ki je umrl
dne 21. 6. 1968.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Veber Francu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 29/2018

Os-2502/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Sluga Neži, rojeni Hrovat, rojeni
24. 1. 1882, nazadnje stanujoči Podkoren št. 21, ki je
umrla dne 16. 1. 1950.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Sluga
Neži, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 177/75

Os-2503/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Sajovic Frideriku, sinu Jerneja,
rojenem 2. 7. 1909, nazadnje stanujoč Podkoren št. 62,
ki je umrl dne 13. 8. 1975.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Sajovic Frideriku, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 15/77

Os-2504/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Podlipnik Mariji, hčerki Cuznar Janeza, rojeni 11. 5. 1881, nazadnje stanujoči Podkoren
št. 75, ki je umrla dne 9. 9. 1970.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Podlipnik Mariji, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 185/63

Os-2505/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Kramar Andreju, sinu Janeza, rojenem 24. 10. 1871, nazadnje stanujoč Podkoren št. 31,
ki je umrl dne 3. 11. 1963.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Kramar Andreju, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 145/65

Os-2506/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Grilc Alojziji, hčerki Franca, rojeni
17. 6. 1898, nazadnje stanujoči Podkoren št. 70, ki je
umrla dne 11. 8. 1965.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Grilc
Alojziji, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 171/87

Os-2507/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Gregori Francu, sinu Jakoba,
rojenem 22. 1. 1912, nazadnje stanujoč Podkoren št. 78,
ki je umrl dne 20. 1. 1985.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Podkoren.
Ker zapustnikovi dediči niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem
Gregori Francu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču
v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 79/2018

Os-2508/18

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Klinar Mariji, rojeni Rasingar, hčerki
Valentina, rojeni 27. 5. 1868, nazadnje stanujoč Hrušica
št. 4, ki je umrla dne 4. 7. 1955.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Hrušica
in k.o. Dovje.
Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju, pozivamo vse, ki
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mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Klinar
Mariji, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku
enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 7. 2018
D 448/2016

Os-2494/18

Henrik Koruza, pok. Vladimirja, iz Ankarana, Kolomban 53, je dne 26. 8. 2016 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Dediču neznanega bivališča je bila postavljena začasna zastopnica odv. Lidija Debeljak, Ferrarska ulica 14,
Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 2018
D 51/2018

Os-2606/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Mariji Repič, rojeni
Oblak, neznanega datuma rojstva, nazadnje stanujoči
v Rožarju, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom
Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 90/2015 z dne
13. 9. 2016 in določenim datumom smrti 9. 7. 1921.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica poročena z Andrejem Repičem,
pokojnega Andreja, ki je umrl 10.6.1898, star 49 let.
Zapustnica je imela sina Andreja ter hčerke Marijo (roj.
leta 1875), Ano (roj. leta 1878), Ivano – Giovanno (roj.
leta 1881) ter Uršo – Orsola (roj. leta 1884).
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 7. 2018
D 192/1974

Os-2633/18

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski postopek po pok. Stepančič Jožefu, sinu Andreja,
roj. 29. 7. 1878, iz Movraža 36, nazadnje stanujočem
v Trstu, Italija, ki je umrl dne 9. 9. 1944.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, 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
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 7. 2018
I D 77/2017

Os-2088/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 30. 12. 2016 umrlem Jožetu
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Danko, roj. 14. 3. 1947, drž. RS, nazadnje stan. Smetanova ulica 42, Maribor, bi naj po navedbah zap. sorodnikov zapustnik imel sina, katerega podatki o imenu in
naslovu (menda bi naj živel na območju Murske Sobote)
jim niso znani, prav tako jih ni uspelo pridobiti sodišče
po uradni dolžnosti.
Sodišče zato poziva zapustnikovega sina, neznanega
imena in naslova, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2018
D 255/2016

Os-2491/18

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Kamenšek Karlu, rojenem 14. 10. 1945, nazadnje stalno stanujočem
Hromec 117, Đurmanec, Republika Hrvaška, umrlem
dne 23. 5. 1992.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev
v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavljajo zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako,
da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 6. 2018

Oklici pogrešanih
N 12/2018

Os-2581/18

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagatelja Srečka Kosovel, Preserje 14G, Branik, postopek
o razglasitvi pogrešanih: 1. Ludvik Bratina, Gojače 19,
Črniče (sedaj neznanega bivališča), 2. Nikolaja Ivana
Bratina, Gojače 19, Črniče (sedaj neznanega bivališča),
3. Marija Blanka Bratina, Gojače 19, Črniče (sedaj neznanega bivališča) in 4. Alojz Janez Bratina, neznanega
bivališča, ki jih vse zastopa skrbnik za poseben primer
Egon Seljak, za mrtve.
Iz pridobljenih listin izhaja, da so se vsi zgoraj
navedeni pogrešani, rodili v Gojačah očetu Ludviku
Bratini in materi Jožefi Bratina, in sicer: Ludvik Bratina
dne 10. 11. 1905, Nikolaja Ivana Bratina dne 19. 2.
1903, Marija Blanka Bratina dne 14. 7. 1895 ter Alojz
Janez Bratina dne 17. 6. 1900. Ludvik Bratina je sklenil zakonsko zvezo s Pavlo Trebušon, dne 18. 3. 1933
v Buenos Airesu, Argentina; Nikolina Ivana Bratina je
sklenila zakonsko zvezo z Frankom Lereldorferjem,
dne 6. 11. 1926 v Lorain, Ohio, ZDA; Marija Blanka
Bratina je sklenila zakonsko zvezo z Antonom Steržajem, dne 2. 3. 1919 v Clivelandu, Ohio, ZDA; Alojz
Janez Bratina pa je sklenil zakonsko zvezo z Valerijo
Črnigoj, dne 1. 6. 1927 v Lokavcu. Drugi podatki o pogrešanih ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešanih Ludvika Bratine, Nikolaje Ivane
Bratina, Marije Blanke Bratina in Alojza Janeza Bratine, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski
UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešane razglasilo za
mrtve.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 7. 2018
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Marinković Sara, Trg svobode 17, Ravne na Koroškem, zavarovalno polico, št. 8730770, izdala zavarovalnica Grawe d.d. gnc-339594

Spričevala preklicujejo
Zafošnik Petra, Kajuhova 7, Kidričevo, diplomo,
izdajatelj Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, leto izdaje 2007. gng-339590
Zafošnik Petra, Kajuhova 7, Kidričevo, indeks,
št. 61138326, izdala Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, leto izdaje 2007. gnf-339591

Drugo preklicujejo
BOŠTJAN JUŽNA S.P., Zlateče pri Šentjurju 2A,
Šentjur, izvod licence, št. 012866/004, za vozilo Mercedes-Benz Actros, reg. št. CE R9-84C, veljavnost do
14. 8. 2018. gnw-339599
BOŠTJAN JUŽNA S.P., Zlateče pri Šentjurju 2A,
Šentjur, izvod licence, št. 012866/001, za vozilo Merce-

des-Benz 817, reg. št. CE N4-797, veljavnost do 14. 8.
2018. gnv-339600
BOŠTJAN JUŽNA S.P., Zlateče pri Šentjurju 2A,
Šentjur, izvod licence, št. 012866/003, za vozilo Mercedes-Benz Actros, reg. št. CE D8-19M, veljavnost do
14. 8. 2018. gnu-339601
FAST DRIVE, Brodarjev trg 1, Ljubljana, licenco
za avto taxi št. G008081/07467/004 za vozilo z reg.
št. LJ AP-596. gnx-339598
Krmac Jani, Ulica borcev NOB 14, Portorož – Portorose, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011510002, izdal Cetis. gnz-339596
Osmanović Damir, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK za izvajalca nizkih gradenj,
št. 7582853011-9-2017-48298, izdan 27. 3. 2017, izdal
Šolski center Celje. gnb-339595
PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolilnico, št. 1514/18, država BiH, oznaka države 070/11.
gnh-339589
Stipanič Andreja, Spodnje Gameljne 2g, Ljubljana Šmartno, izkaznico nepremičninskega posrednika,
št. licence 01193, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.
gnd-339593
Stipanič Jernej, Primožičeva ulica 50, Ljubljana-Črnuče, izkaznica nepremičninskega posrednika, št. licence
02135, izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. gne-339592
Turk Samo, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, izkaznico za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika,
št. 01449. gny-339597
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