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Javni razpisi
Št. 8021-92/2018-25

Ob-3133/18
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na
problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji –
BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 z dne
26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 2018
(Ob-2511/18) ter v Uradnem listu RS, št. 62/18 z dne
21. 9. 2018 (Ob-2870/18).
1. Na koncu preambule javnega razpisa se pred besedico »objavlja« doda sledeče besedilo: »in pogodbe
št. C2130-18-900001 o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019 z dne 28. 9. 2018 ter
soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
št. 3030-5/2016-208 z dne 22. 10. 2018«.
2. V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil
za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 17.359.946,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
je sledeča:
Problemsko območje
Maribor s širšo okolico
Pokolpje
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Pomurje
Obmejna problemska območja, ki
niso vključena v problemska območja
navedena v prejšnjih vrsticah tabele
v tej točki

Višina posojil
v EUR
5.772.027,50
2.160.000,00
3.240.000,00
901.368,25

5.286.550,84

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-3136/18
Sprememba
TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor,
na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju:
ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 36000-2/2018/3
z dne 14. 6. 2018 ter Koncesijskega akta o javno-za-

sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor (Uradni
list RS, št. 59/18, v nadaljevanju: koncesijski akt)
objavlja spremembo objave javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega
pogodbeništva na objektih TŠC Maribor (Uradni list
RS, št. 62/18).
Objava se spremeni v sledečih delih:
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok
za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji
za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 13. 11. 2018 do
11. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000
Maribor. Prijave morajo ne glede na način dostave
(osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti
do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za
prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu
TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, dne
13. 11. 2018 ob 11.15.
8. Vprašanja
Prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte info@tscmb.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih TŠC
Maribor«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi
z javnim razpisom je 5. 11. 2018 do 11. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo
podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred
rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni
strani koncedenta.
Skladno z navedenim se korigira tudi razpisna
dokumentacija v kateri so spremenjeni tudi posamezni pogoji.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
TŠC Maribor
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Št. 4300-21/2018-8
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Ob-3137/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje večjih začetnih investicij
na problemskih območjih 2019
1. Pravna podlaga: Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16), Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019, Uradni list RS,
št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Uradni list
RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Uredba o postopku,
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list
RS, št. 56/11), Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju: Uredba
651/2014/EU), spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in
letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč
za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč
za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje
za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov, Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II), Sklep o dodatnih začasnih
ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih
investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na
upravičenem problemskem območju.
Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov
investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
i. spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
ii. ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje
delovnih mest,
iii. prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri
dviga neto dodane vrednosti,
iv. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna
sredstva pri:
i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove
proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni
enoti,

iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.
Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem
problemskem območju:
i. Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok,
Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
ii. Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih
investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji
znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.
4. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne
in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen
pravnih oseb v večinski javni lasti in:
– so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst
mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo
prihodke od prodaje,
– na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo
vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran
del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem območju,
– so na dan objave javnega razpisa registrirane za
dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet
začetne investicije,
– bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh
obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
– bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje
veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa
delovna mesta oziroma število zaposlenih.
Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz
Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014, ki je objavljena na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
4R0651&from=SL.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne izpolnjuje vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne sklene, sklep o dodelitvi sredstev pa se
odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe, upravičenec pa je dolžan vrniti vsa
že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije.
5.1 Upravičeni prijavitelji
1. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, 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 (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in
10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US 63/16 – ZD-C in
54/18 – odl. US).
2. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
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podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT, Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014.
3. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
4. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti,
ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in
ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna), vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegel najvišjo dovoljeno intenzivnost
sofinanciranja.
5. Prijavitelj je pri projektu upošteval pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči
za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo
presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih
pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014/II) oziroma
razpisna dokumentacija.
6. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali
več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan
oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjih petih let do dne oddaje vloge.
7. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije 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 pravnomočnim izvršilnim naslovom.
8. Niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi
institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) ugotovljene hujše nepravilnosti
pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
9. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(ZIntPK, Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo).
10. Dejanski lastnik/i prijavitelja ni/niso vpleten/i
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma kot
jih opredeljuje Zakon o preprečevanju pranja denarja
in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, Uradni list RS,
št. 68/16).
11. Prijavitelj nima registrirane glavne dejavnosti in
dejavnosti, ki bo predmet začetne investicije, v sledečih
izključenih sektorjih:
a. sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
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– je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
b. sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336,
21. 12. 2010, str. 24),
c. sektor ribištva in akvakulture, kakor jih zajema
Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000,
d. sektor ladjedelništva,
e. sektor proizvodnje, distribucije energije ter energetska infrastruktura,
f. sektor primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,
g. sektor jeklarstva in železarstva za podjetja, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki
2. člena Uredbe 651/2014/EU,
h. sektor industrije sintetičnih vlaken za podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
i. prevozni sektor za podjetja, ki se ukvarjajo
z dejavnostmi, navedenimi v 45. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU,
12. Pomoč ni dovoljena:
a. za prijavitelja, ki je prenehal z enako ali podobno
dejavnostjo v EGP v dveh letih pred oddajo vloge za regionalno pomoč za naložbe, ali ki ima v trenutku oddaje
vloge za pomoč konkretne načrte za prenehanje s takšno dejavnostjo v obdobju do dveh let po dokončanju
začetne naložbe, za katero je bila zaprošena pomoč, na
zadevnem območju; prenehanje dejavnosti se ugotavlja
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08),
b. za prijavitelja, ki je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s kupnim trgom EU,
c. kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
d. za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
e. za prijavitelja, ki z osebnim delom samostojno
opravlja umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost
ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak
register predpisan,
f. za prijavitelja, ki opravlja samostojno dejavnost
s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno,
klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost
s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije,
v skladu z zakonom,
g. za prijavitelja, ki opravlja duhovniško oziroma
drugo versko službo,
h. za prijavitelja, ki opravlja odvetniško ali notarsko
dejavnost v skladu z zakonom,
i. za prijavitelja, ki ustvari večino prihodkov s področja trgovine,
j. za prijavitelja, ki je v javni lasti; za prijavitelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali
lokalnih skupnosti.
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5.2. Upravičeni projekti
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo,
z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru
bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih
podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega
kolena ali njihovih zakonskih oziroma izven zakonskih
partnerjev.
Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila 3. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na
spletni
strani:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=SL.
Upravičeni projekti so tisti:
a. ki so skladni s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa,
b. kjer gre za začetno investicijo kot je definirana
v prvem odstavku poglavja 2 Razpisne dokumentacije
Podatki o javnem razpisu,
c. ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge na javni razpis, investicija pa bo zaključena najkasneje do
30. 10. 2019, ko je zadnji rok za posredovanje zahtevkov za izplačilo,
d. ki zagotavljajo v treh letih (če gre za malo ali
srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za
veliko podjetje) po zaključku projekta vsaj ohranitev (če
ne povečanje) obstoječih delovnih mest oziroma števila
zaposlenih,
e. ki se bodo izvajali na upravičenem območju,
f. ki so v celoti pripravljeni za izvedbo in imajo, skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena
sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne
bodo nakazana nepovratna sredstva,
g. za izvedbo katerih imajo prijavitelji pridobljena že
vsa ustrezna dovoljenja in soglasja,
h. ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko
in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso
upravičeni projekti:
a. ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo,
b. ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in
ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni,
c. za katere so se aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb ...) začele že pred oddajo
vloge,
d. ki so že prejeli državno pomoč za stroške, s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu
in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno
stopnjo sofinanciranja, določeno v Uredbi o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14,
77/16 in 14/18),
e. ki bi jih prijavitelji lahko izvedli brez državne
pomoči,
f. nadomestne naložbe,
g. s področja trgovine,
h. ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč
razbrati iz prejete dokumentacije.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija), ki jo s sklepom imenuje
minister ali od njega pooblaščena oseba.
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Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
razpisa in bodo skladne s predmetom, namenom in cilji
razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi meril.
Vse ocenjene vloge bodo razvrščene glede na število doseženih točk. Za dodelitev sredstev mora vloga
doseči vsaj 50 točk.
Strokovna komisija bo pripravila za vsako problemsko območje poseben seznam prijaviteljev (za območje
Pokolpja ter za območje Hrastnik, Radeče in Trbovlje),
na osnovi katerih se bodo razpisana sredstva dodelila
najprej vlogam, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.21.
razpisne dokumentacije ocenjene z višjim številom točk,
do porabe sredstev.
Če pride do ostanka sredstev na posameznem
upravičenem območju, se ostanek/ostanki seštejejo in
dodelijo projektom, ki bodo na podlagi meril iz poglavja 2.21. razpisne dokumentacije ocenjeni z višjim številom točk (ne glede na to na katerem upravičenem
območju, se bo projekt izvajal), do porabe sredstev. Če
sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje v obsegu, kot ga je v vlogi predvidel prijavitelj, ostanejo sredstva neporabljena.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1 Bonitetna ocena
2 Število zaposlenih
3 Zgodovina financiranja
4 Inovativnost
5 Število novo ustvarjenih delovnih mest
6 Namen investicije
7 Vpliv na okolje
8 Tehnologija
9 Skladnost poslovnega načrta s cilji
začetne investicije
10 Trajnostna naravnanost investicijskega
projekta
SKUPAJ

Št. točk
30
10
5
6
30
10
5
10
5
5
116

Maksimalno možno število točk je 116.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v točkah 2.20. in 2.21. razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
2.500.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni ukrepi za problemska območja
za leto 2019.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu
2019.
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019
znaša na upravičenem problemskem območju:
– Pokolpja 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se
bodo izvedli na območju Pokolpja in
– Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.250.000,00 EUR
za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika,
Radeč in Trbovelj.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je proračunsko leto 2019.
Projekt mora biti zaključen najkasneje 31. 12. 2019.
Do takrat mora biti zaključena investicija in realizirane
vse nove zaposlitve.
Skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30. 10. 2019.
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Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge
do najkasneje 30. 10. 2019.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
– nakup novih strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos
tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega
znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem
območju,
– nakup objektov.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in
mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja
podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:32014R0651&from=SL.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki 2.12. razpisne dokumentacije.
Rok za dospetje vloge z vso zahtevano dokumentacijo na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 6. 12.
2018, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje
na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Večje začetne investicije na problemskih območjih
2019« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva predvidoma 10. 12. 2018.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne
vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija (največ 15 dni).
Vloga, ki ne bo ustrezno dopolnjena, se kot nepopolna
zavrže.
Nepravilno označene ter nepravočasno prispele
vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in
ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z vročitvijo sklepa v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od
prejema poziva za podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so
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navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 115. in 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje
na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc,
analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe,
in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe
o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih
podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje
in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali
jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih
prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti,
osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo,
117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in
7/18), 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. Prijavitelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih
izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta, programsko
območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja
projekta. Objave podatkov o projektih in upravičencih do
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in
pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obveznim sklicem na številko:
»4300-21/2018«.
Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti
najkasneje do 26. 11. 2018, do 10. ure. Ministrstvo
bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno, javno objavilo odgovor najkasneje 28. 11.
2018 do 15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/,
zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih
podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljeni
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne
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dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne
bodo obravnavana.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-3134/18
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/207 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1001, 3/13, 81/16),
Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih
prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 23/2012, 1/2013 in 7/2013),
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17 in 8/18) in Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
(Uradni vestnik MOV, št. 28/17) objavlja Mestna občina
Velenje
javni razpis
za sofinanciranje stroškov poslovnih prostorov
v lasti Mestne občine Velenje, ki jih imajo
v najemu oziroma brezplačni uporabi društva
za obdobje 2018–2023
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju MOV).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za financiranje
najemnin in stroškov obratovanja poslovnih prostorov
v lasti MOV za obdobje od 1. 7. 2018, ki so jih dobila
v najem oziroma brezplačno uporabo društva na podlagi Razpisa za oddajo poslovnih prostorov v lasti MOV
v najema oziroma v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti, izveden v letu 2018.
3. Pogoji za sodelovanje: na javni razpis se lahko
prijavijo pravne osebe ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (v nadaljevanju: društva), ki delujejo na
neprofitni osnovi in skozi svoje delovanje prispevajo
k družbenemu razvoju v MOV. Društva morajo imeti
sedež v Mestni občini Velenje in z MOV sklenjeno pogodbo o oddaji poslovnega prostora v najem oziroma
v brezplačno uporabo za namen društvene dejavnosti.
4. Razpisna področja in dodatni pogoji za sodelovanje
Razpis je razdeljen na dve področji:
Področje A: Poslovni prostori oddani v brezplačno
uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov.
Prijavijo se lahko društva, ki delujejo v javnem interesu na svojem področju dela in imajo z MOV sklenjeno
pogodbo o oddaji poslovnega prostora v brezplačno
uporabo za namen društvene dejavnosti za obdobje do
30. 6. 2023.
Področje B: Poslovni prostori v najemu s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov.
Prijavijo se lahko društva, ki delujejo na neprofitni
osnovi in imajo z MOV sklenjeno pogodbo o oddaji poslovnega prostora v najem za namen društvene dejavnosti za obdobje do 30. 6. 2023.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je na letni ravni 68.000,00 €. Sredstva se zagotovijo s proračunskih
postavk:
– 40504005 Obratovalni stroški – društva,
– 40305006 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40318091 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40318092 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40319063 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40320017 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40411007 Dotacije za delovanje (najemnine),

– 40514024 Dotacije za delovanje (najemnine),
– 40518013 Dotacije za delovanje (najemnine).
MOV si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev, če se spremeni proračunska zmogljivost MOV.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskih
letih 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023.
7. Vsebina, način in rok oddaje vloge
Vloga mora zajemati izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami, ki jih podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. V kolikor društvo ne posluje z žigom
se to posebej navede. Vzorec pogodbe je potrebno parafirati na vsaki strani.
Vloge morajo biti prejete do 19. 11. 2018 do 9. ure
na naslov: Mestna občina Velenje – Vložišče, Titov trg 1,
3320 Velenje, v zaprti ovojnici in opremljene z oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje
stroškov poslovnih prostorov za društveno dejavnost« in
s polnim naslovom pošiljatelja na sprednji strani.
Priloga št. 4 v prijavnem obrazcu je obrazec pravilno opremljene ovojnice za prijavo na javni razpis, ki
ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite na
sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 19. 11. 2018 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za razvoj
in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.
9. Merilo za ocenjevanje vlog: vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in
bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila
komisija za dodelitev sredstev na osnovi merila: prejeto
število točk pri Razpisu za oddajo poslovnih prostorov
v lasti MOV v najem oziroma v brezplačno uporabo za
namen društvene dejavnosti iz leta 2018.
10. Postopek
Vloga, ki ne bo oddana pravočasno, ne bo obravnavana. Vloga, ki ne bo izpolnjevala razpisnih pogojev ali
je ne bo podala upravičena oseba, se bo kot neustrezna
zavrnila.
Komisija bo obravnavala vse pravočasne, popolne
in ustrezne vloge. Župan bo o njih s sklepom odločil najkasneje v 30 dneh od roka za predložitev vlog. Prijavitelj
bo pozvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri
se opredelijo medsebojne obveznosti.
Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno
navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija zajema besedilo razpisa
in prijavni obrazec s prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti /razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina
Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov
trg 1, 3320 Velenje.
12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirani dobijo dodatne informacije vsak delovni dan na
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tel. 03/89-61-634 (Andrej Cankar) ali po elektronski pošti
andrej.cankar@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 671-0008/2018-03

Ob-3153/18

Javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj
Gradec za leto 2019
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucija
o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep
vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), 7. člen
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 87/15 – UPB2), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, v nadaljevanju
Odlok), Odlok o spremembah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/18) Letni
program športa (LPŠ), sprejet na 42. seji občinskega
sveta, dne 10. 10. 2018, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa in imenovanju
komisije za vodenje postopka za izbiro in sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018, št.: 671-0008/2018-01 z dne
16. oktober 2018.
3. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec v letu
2019. MO Slovenj Gradec bo v letu 2019 sofinancirala
naslednja področja in programe športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
vključno otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija in šport starejših,
– občinska panožna športna šola.
2. Prioritetni izvajalci LPŠ.
3. Razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu.
4. Organiziranost v športu:
– delovanje društev in zvez.
5. Športne prireditve in promocija športa:
– velike mednarodne športne prireditve
– mednarodne športne prireditve
– športne prireditve na državni ravni
– medobčinske, občinske in druge prireditve.
Letni program športa je objavljen na internetni strani
MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na
podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17), Odloka o spremembah
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev
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letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 68/18) in pogojev in meril, ki so sestavni del
Odloka.
Odlok je objavljen na internetni strani MO Slovenj
Gradec www.slovenjgradec.si.
Dodatna določila:
– Izvajalci športnih prireditev so v skladu z Odlokom
upravičeni do sofinanciranja ene prireditve, razen zveze
društev, ki je upravičena do največ treh.
– Sredstva za izvedbo prireditev Tek miru in S kolesom okoli Uršlje gore in udeležbo na Mednarodnih igrah
otrok so skladno z LPŠ opredeljena ločeno in v celoti
namenjena izvajalcu prireditve.
– Izvajalcem programa občinskih panožnih športnih
šol, ki so do sofinanciranja upravičeni iz naslova javnih
razpisov v preteklih letih, za istega izvajalca ne podajajo nove vloge, temveč poročilo o izvajanju programa in
dokazilu o nadaljnji vključenosti v izvajanje programa
za dotično osebo.
– Prijavitelji lahko prijavijo programe, ki jih sami
tudi izvajajo.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Izvajalci LPŠ in upravičeni vlagatelji so osebe, ki
so kot izvajalci športnih programov določeni v drugem
odstavku 6. in 7. člena Zakona o športu in izpolnjujejo
ostala določila Zakona o športu.
Izvajalci športnih programov imajo pravico do sofinanciranja z LPŠ opredeljenih programov, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež v MOSG,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni
kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo
dejavnosti,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programa.
– so oddali poročilo o izvajanju LPŠ za leto 2018 –
velja za prejemnike sredstev LPŠ MO Slovenj Gradec
za leto 2018.
Izvajalci programov športa, ki nimajo sedeža
v MOSG, izpolnjujejo pa ostale pogoje, so lahko sofinancirani, če izvajajo programe na območju in za občane MOSG.
Javni izobraževalni zavodi so upravičeni do sofinanciranja programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z društvi oziroma neprofitnimi izvajalci programov športa, pri
čemer se sofinancira samo strokovni kader.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
Izbrani izvajalci so v skladu z 31. členom Zakona
o športu, dolžni javno objaviti izračun cene programa ter
sorazmerno zmanjšati strošek udeležencev programa.
6. Okvirni obseg javnih sredstev za sofinanciranje
v letu 2019
Okvirna višina javnih sredstev za sofinanciranje
letnega programa športa v MO Slovenj Gradec, zagotovljena na proračunski postavki 36. šport, znaša skupno
406.000 €, po posameznih področjih pa:
1. Športni programi, proračunska postavka 3610:
335.000 €
2. Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619: 42.000 €
3. Razvojne dejavnosti, proračunska postavka 3621:
7.000 €
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4. Organiziranost v športu, proračunska postavka 3682: 25.000 €
5. Športne prireditve in promocija športa, proračunska postavka 3631: 19.300 €.
Dejanska višina sredstev se uskladi s sprejetim
proračunom za leto 2019.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na
podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene
porabljena v proračunskem letu 2019 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
8. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način
oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa na spletnem portalu in oglasni deski MO Slovenj Gradec.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa,
prijavne obrazce, vzorec pogodbe, navodila za oddajo
vloge.
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih,
s priloženo predpisano, veljavno dokumentacijo, morajo
vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5,
2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je do ponedeljka, 30. novembra
2018 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2019«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki na elektronski
naslov sport@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – Šport 2019«.
9. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu
prispetja.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločbe o izbiri
in obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
odobrenih proračunskih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
10. Informacije in dostop do dokumentacije
Razpisna dokumentacija je v razpisnem roku na
voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-3159/18
Na podlagi 42., 48. in 104. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. členom Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega
deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno
glasilo Občine Preddvor št. 8/2018) objavlja Občina
Preddvor

javni razpis
za izbiro statusnega partnerja s prodajo
poslovnega deleža v družbi Energetika
Preddvor d.o.o.
1. Javni partner: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
2. Koncesijski akt: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi Energetika Preddvor d.o.o. (Uradno glasilo Občine Preddvor
št. 8/2018), Odlok o načinu izvajanja gospodarske
javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo (Uradno glasilo Občine
Preddvor št. 9/2002).
3. Prodaja se 100% delež v družbi Energetika
Preddvor d.o.o., na katero je s Koncesijsko pogodbo
za upravljanje in vzdrževanje toplovodnega omrežja
in oskrbe s toplo vodo v Občini Preddvor z dne 12. 3.
2009 že prenesena koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na
območju Občine Preddvor.
4. Koncesija je družbi Energetika Preddvor d.o.o.
podeljena do 15. 6. 2029.
5. Javni partner bo postopek vodil skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Odloka
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s prodajo poslovnega deleža v družbi
Energetika Preddvor d.o.o.
6. Javni partner bo po zaključku postopka izbral
najugodnejšega zasebnega partnerja glede na vloge,
ki jih bodo predložili povabljeni kandidati, pri čemer bo
upošteval naslednja merila:
– kupnina za poslovni delež v družbi Energetika
Preddvor d.o.o.,
– višina investicij v kotlovnico in objekte zaradi potreb zagotavljanja nemotenega izvajanja gospodarske
javne službe v Občini Preddvor, ki presega minimalni
znesek, določen v točki Pogoj 6 razpisne dokumentacije,
– širitev toplovodnega omrežja v času trajanja
koncesijske pogodbe med Energetiko Preddvor d.o.o.
in Občino Preddvor.
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
7. Celoten postopek poteka v slovenskem jeziku.
Vloge in vsi njihovi sestavni deli morajo biti pripravljeni
v slovenskem jeziku. Vsebina vlog in obvezne sestavine so opredeljene v javno dostopni razpisni dokumentaciji za predmetni postopek.
8. Kandidat mora predložiti zavarovanje za resnost vloge, in sicer brezpogojno bančno garancijo ali
kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv, v višini
10.000 EUR z veljavnostjo do 1. 5. 2019 in skladno z
vzorcem iz razpisne dokumentacije.
9. Razpisna dokumentacija je javno dostopna na
spletni strani www.preddvor.si.
10. Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog na enega od naslednjih načinov:
– Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
– osebno na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo vlog ob upoštevanju poslovnega časa javnega partnerja.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena
ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do
dne 30. 11. 2018 najkasneje do 8.30.
11. Javno odpiranje vlog bo dne 30. 11. 2018, ob
9. uri, na naslovu Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
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12. Odločitev o izbiri kandidata ali morebitna druga odločitev bo kandidatom posredovana najkasneje v
roku 60 dni od opravljenega pregleda in ocenjevanja
vlog.
13. Dodatne informacije je mogoče pridobiti na naslovu marko.bohinec@preddvor.si.
14. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa
ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Če javni partner v postopku izbire ne izbere
izvajalca javno-zasebnega partnerstva, o tem skladno
z 59. členom ZJZP izda akt, s katerim se konča postopek izbire.
Občina Preddvor
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Razpisi delovnih mest
Ob-3135/18
Svet Gimnazije Celje – Center, Kosovelova ulica 1,
3000 Celje, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil
sprejet na 11. seji Sveta zavoda, dne 27. 9. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (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 in 47/15).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 15. 4. 2019
oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z overjenimi fotokopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
– potrdilo o izobrazbi, nazivu;
– potrdilo o strokovnem izpitu;
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu –
kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega
izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer
preneha mandat po zakonu;
– opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda ga Ministrstvo za
pravosodje);
– program vodenja zavoda, ki ga bodo kandidati
tudi predstavili Svetu zavoda
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom Za razpis
ravnatelja/-ice v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000
Celje. Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih po
objavi razpisa.
Svet Gimnazije Celje – Center
Ob-3138/18
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne
26. 10. 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. 110-5/2018/1

Ob-3145/18

Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica,
Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, na podlagi
sklepa 5. redne seje Sveta zavoda z dne 9. 10. 2018
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
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 in
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 5.
2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu
ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ki ga
kandidat lahko pridobi leto dni od dneva imenovanja),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
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– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški
slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in
ženske.
Svet zavoda 2. osnovne šole Slovenska Bistrica
Št. 704-39/2018

Ob-3146/18

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
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– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani sklicujejo na številko
704-39/2018.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 704-40/2018

Ob-3147/18

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Mariboru
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
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v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN).
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru sklicujejo na številko
704-40/2018.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2018-3

Ob-3054/18

V evidenci hrambe statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Koper, se pod zaporedno številko vpisa
15, kjer je z datumom vpisa v evidenco 13. 12. 1993
vpisana Organizacija sindikata Carinarnice Koper,
s sedežem v Kopru, na naslovu Vojkovo nabrežje 36,
na podlagi odločbe št. 026-30/93 in s spremembo iz leta
2000 v imenu ter kartici Sindikat carinikov Slovenije,
Organizacija sindikata carinskega urada Koper ter
spremembo naziva statuta iz leta 2007 Pravila organizacije sindikata carinskega urada Koper, vpiše nov: naziv
statuta: Pravila osnovne organizacije sindikata carinikov
Slovenije zaposlenih v Finančnem uradu Koper, ime
sindikata: Osnovna organizacija sindikata carinikov
Slovenije zaposlenih v Finančnem uradu Koper in
kratica sindikata: OO SCS FU Koper.
Sprememba imena ter kratice Osnovne organizacije sindikata carinikov Slovenije zaposlenih v Finančnem
uradu Koper velja od 5. 9. 2018 dalje.
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Objave sodišč

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 172/2018

Os-2898/18

Okrajno sodišče v Brežicah vodi zapuščinski postopek po pokojnem Dušanu Urekarju, rojenem 26. 2. 1934
v Brežicah, nazadnje stanujočem Jovana Popovića 56,
Beljina, Barajevo, Srbija, ki je umrl 18. 8. 2012 v Beogradu, Srbija.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 9. 2018
D 126/2018

Os-2883/18

Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski postopek po pok. Jošku Markoviču, roj. 2. 1. 1954, nazadnje
stanujoč Sp. Kamenščak 15, Ljutomer, ki je umrl 19. 7.
2018. Zapuščino predstavljajo samo denarna sredstva
pri DBS d.d. v višini 469,57 EUR oziroma z dejanskim
stanjem.
Dediči drugega dednega reda so se dedovanju odpovedali, dočim dedičev tretjega dednega reda ni. Zato
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev,
če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini
brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave
oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo
v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev,
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 18. 9. 2018
I D 718/2017

Os-2634/18

V zapuščinski zadevi po dne 22. 3. 2017 umrlem
Stojanović Slobodanu, roj. 29. 11. 1946, upokojencu,
drž. RS, nazadnje stan. Lavričeva ulica 18, Maribor, gre
za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahteva-

jo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2018
I D 1256/2016

Os-2635/18

V zapuščinski zadevi po dne 13. 6. 2016 umrlem
Vinku Božidarju, roj. 21. 7. 1961, stan. Ulica heroja
Mašere in Spasića 6, Maribor, gre za zapuščino brez
dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2018
I D 629/2017

Os-2636/18

V zapuščinski zadevi po dne 11. 2. 2017 umrli Šušl
Stanislavi, roj. 30. 9. 1947, stan. Ulica Pariške komune 40a, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedo-
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vanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2018
D 72/86

Os-2835/18

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku postopek za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Luigiju
Degrassiju, rojenem 20. 7. 1921, nazadnje bivajočem
na naslovu Cegnarjeva ulica 1, Izola in umrlem dne
22. 1. 1983.
Iz podatkov sodnega spisa sledi, da dodatno zapuščino predstavljajo nepremičnine.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove
dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 8. 2018
D 125/2018

Os-2884/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Ivici Vekić, roj. 19. 5. 1955, nazadnje stalno stanujoči Trg 26, Rogatec, umrli dne 27. 4. 2018, v skladu
s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju
(ZD), dne 13. 7. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic dedičem po pokojnem Ivici Vekić,
naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem
Ivici Vekić se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za
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čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Ivici Vekić se postavi Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 7. 2018
D 130/2018

Os-2885/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Jagrič Franciski, roj. 27. 11. 1924, nazadnje
stalno stanujoči Drensko Rebro 28, Lesično, umrli 6. 4.
2018, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena,
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD), dne 10. 7. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico
do dediščine po pokojni Jagrič Franciski, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Jagrič Franciski, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni
Jagrič Franciski se postavi Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 10. 7. 2018
D 365/2017

Os-2886/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Lipnik Jožefu, roj. 11. 2. 1958, nazadnje stalno
stanujočemu Irje 46/b, Rogaška Slatina, umrlem 19. 11.
2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena,
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD), dne 3. 7. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega
reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Lipnik
Jožefu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega
reda po pokojnem Lipnik Jožefu, se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na
oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Lipnik Jožefu se postavi Veronika
Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 3. 7. 2018
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Čož Nena Alenka, Jerajeva 6, Ljubljana, diplomo, izdajatelj Fakulteta za farmacijo, leto izdaje 2004.
gnd-339843

Drugo preklicujejo
Dimitrov Botev Minko, Breznikova cesta 72, Domžale, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048793000,
izdal Cetis Celje d.d. gne-339842
F & A TRANSPORT,d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnici, št. 1019282, država Rusija, oznaka države 643 in
št. 1019283, država Ukrajina, oznaka države 643/09.
gnb-339845
MONTER KOCJAN d.o.o., MAJCNOVA ULICA 13, Mokronog, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500021191002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Igor Kelava. gnc-339844
Škoberne Jožef, Galicija 62a, Žalec, izkaznico vojnega veterana, št. 587/2011, izdajatelj Upravna enota
Žalec. gnf-339841
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