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Javni razpisi

Št. 4300-9/2018/411 Ob-2551/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski ra-

zvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja

spremembe
Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj  
in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«
V Javnem razpisu »Spodbude za MSP za razvoj in 

uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list 
RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018) se prvi odstavek še-
ste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, 
spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-
polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 
7.429.450,38 EUR, in sicer:

Proračunska postavka Programsko območje Leto 2019
(v EUR)

Leto 2020
(v EUR)

Skupaj
(v EUR)

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

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija 2.499.070,45 1.947.615,47 4.446.685,92

MGRT – 160058 PN 3.1 – Snovna in 
energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija 1.414.131,90 1.568.632,56 2.982.764,46

Skupaj 3.913.202,35 3.516.248,03 7.429.450,38

Besedilo javnega razpisa se v četrtem odstavku še-
ste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, 
spremeni tako, da se sedaj glasi:

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je:

– leto 2019: 3.913.202,35 EUR
– leto 2020: 3.516.248,03 EUR.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-

spremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2559/19
Na podlagi šeste alineje 7. člena Zakona 

o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 
64/17 – ZZDej-K in 36/19), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 

ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 80/16 in 19/19), 217. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje programov varova-
nja in krepitve zdravja do leta 2022, št. 1612-4/2019/1 
z dne 17. 6. 2019, objavlja Ministrstvo za zdravje, Šte-
fanova 5, Ljubljana

spremembo
Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

varovanja in krepitve zdravja do leta 2022
1. V Javnem razpisu za sofinanciranje programov 

varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 (Uradni list 
RS, št. 43/19) se v poglavju IV z naslovom Pogoji za 
pridobitev sredstev, v drugem stolpcu tabele točka 2) 
spremeni tako, da se glasi:

»Vlagatelj je imel v letu 2018 prihodke v vrednosti 
najmanj 10.000 EUR.«.

2. V poglavju IX z naslovom Uveljavljanje stroškov 
(velja za vse štiri sklope), v točki 1. Stroški plač in povra-
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čil v zvezi z delom, opomba št. 8 na strani 16 spremeni 
tako, da se glasi:

»Bruto znesek 42 plačnega razreda je 
2.198,840 EUR.«.

Ministrstvo za zdravje

Št. 1108-2/2018-67 Ob-2544/19

Popravek
V Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve 

in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 
v obdobju 2019–2022, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019, se popravi naslednje 
besedilo:

1. V podpoglavju 5.1 »Splošni pogoji za kandidira-
nje« se popravi prva alineja 6. točke tako, da se glasi:

– družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu 
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 
– popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – 
ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. 
US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) 
vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom in 
pravnimi osebami zasebnega prava (interesna združe-
nja, zbornice, organizacije na trgu dela).

2. V poglavju 17. »Roki in način prijave na javni 
razpis« se prvi odstavek tega poglavja popravi tako, 
da se glasi:

Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 7. 2019.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 

v I. točki razpisne dokumentacije.
3. V poglavju 18. »Odpiranje vlog za dodelitev sred-

stev« se prvi odstavek tega poglavja popravi tako, da 
se glasi:

Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri, 
na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

4. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpi-
sna dokumentacija javnega razpisa.

Spremenjena razpisna dokumentacija je dosegljiva 
na spletnem naslovu Javnega štipendijskega, razvoj-
nega, invalidskega, preživninskega sklada Republike 
Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/ 
naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje- 
vzpostavitve-in-delovanja-kompetencnih-centrov-za- 
razvoj-kadrov-v-ob/

5. V ostalem besedilu ostane javni razpis nespre-
menjen in v veljavi.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski,  
preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 900-99/2012/52 Ob-2561/19
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem var-

stvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – 
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 
36/19), 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – 
odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – 
ZJF-H, 83/18 in 19/19), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 
Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpi-

sa C2711-19-433102, objavlja Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za sofinanciranje programov neposredne pomoči, 
svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, ki jih 

izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofi-

nanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja 
in oskrbe zdravstvenih stisk in težav žrtev trgovine z lju-
dmi za leto 2019.

II. Predmet razpisa so programi neposredne po-
moči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine 
z ljudmi s ključnim ciljem: zagotavljanje zdravja.

Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih 
sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.

Investicijski projekti niso predmet tega javnega raz-
pisa.

Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški 
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporab-
nikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.

III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na 

podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež 
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija 
odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva 
za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti.

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposo-
ben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj v vlogi 
navede projekte, ki jih je preko razpisov izvedel/oziroma 
izvajal v tekočem letu.

3. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj za-
gotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih 
virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, 
ki ga navede v prijavi.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih po-
gojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem 

obrazcu »PZ 2019« Prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in 
oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, ki jih izvajajo humanitarne 
organizacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 
naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.

Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ–2019«, 

z vsemi zahtevanimi podatki,
b) obrazec »PZ–2019«, mora biti priložen v papirni 

obliki ter na usb ključku,
c) kopijo odločbe statusa humanitarne organizacije 

Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti,

d) izpolnjena pogodba s strani izvajalca na usb 
ključku.

Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno po-
zove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni, se zavržejo.

2. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom 
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektron-
ski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na 
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.

V. Cilji in prednostna področja
Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe 

žrtev trgovine z ljudmi.
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Cilj:
– skrb za zdravje žrtev trgovine z ljudmi, zagovor-

ništvo, svetovanje, napotitev, informiranje, spremstvo 
v zvezi z zdravstvenim stanjem žrtve;

– vključevanje v zdravstveno zavarovanje v prime-
rih, ko je to mogoče;

– medsebojno sodelovanje med različnimi instituci-
jami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja 
zdravstvenih problemov žrtev trgovine z ljudmi;

– informiranje žrtev trgovine z ljudmi o obsegu pra-
vic do zdravstvenih storitev;

– ozaveščanje zdravstvenih delavcev o trgovini 
z ljudmi, s poudarkom na uporabi kazalnikov za prepo-
znavo žrtev trgovine z ljudmi;

– informiranje zdravstvenih delavcev in javnosti 
o zdravstveni problematiki žrtev ter njihovih potrebah;

– terensko delo in svetovalna pomoč na mestih, kjer 
so prisotne potencialne žrtve trgovine z ljudmi, z name-
nom doseganja skrite populacije;

– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu 
zdravstvenih storitev.

Prednostna področja:
– skrb za zdravje, preprečevanje poslabšanja 

zdravstvenega in psihosocialnega stanja žrtev;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, 

zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave žrtev, iz-
menjava dobrih praks doma in v tujini;

– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 
metod pomoči na področju zdravja ciljni skupini;

– izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev.
Strateške usmeritve:
– Resolucija o nacionalnem planu zdravstvene-

ga varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« 
(ReNPZV16–25),

– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet,

– Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih 
in ranljivih skupin prebivalstva, Ministrstvo za zdravje 
2007,

– Nacionalni program socialnega varstva za obdo-
bje 2013–2020,

– Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za ob-
dobje 2019–2020,

– Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev 
trgovine z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve 2016,

– Caring for Trafficked Persons: Guidance for 
Health Providers, IOM, UN.GIFT and London School of 
Hygiene and Tropical Medicine 2009.

VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofi-
nanciranja

Skupna sredstva za sofinanciranje progra-
mov za leto 2019 v okviru javnega razpisa znašajo 
60.000,00 eurov. Sredstva iz javnega razpisa bodo iz-
branim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 
4331 – Strokovne skupine in posebni programi, ukrep 
2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema zdravstva.

Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posa-
mezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je 
lahko 10.000,00 EUR.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja 
iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje 
Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % 
mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regional-
nih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma 
delovanja.

VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe nepo-
sredne pomoči, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z lju-
dmi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019

Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-
stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Merila Opis Ocena
1. Vsebinska ustreznost 50
1.1. Usklajenost programa 
s cilji razpisa

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji 
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami 
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih 
ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.

15

1.2. Zagotavljanje 
učinkovitosti programa Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti 10

1.3 Inovativnost in dodana 
vrednost programa Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso. 10

1.4. Prispevek 
k zmanjševanju neenakosti 
v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno 
določen (kjer je to relevantno so upoštevani socialni gradient, neenakost med 
spoloma in medgeneracijsko sožitje).

10

1.5. Zagotavljanje 
dolgoročnih učinkov 
programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov 
po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt 
za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.

5

2. Kakovost programa in mreženja 30
2.1. Izkušnje in reference 
na področjih, ki so predmet 
tega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; 
v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz 
ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo 
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo 
uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku 
in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje 
(evalvacija) programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne 
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike 
izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja 
vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.

5
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Merila Opis Ocena
2.4. Vključevanje 
uporabnikov in doseganje 
ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane in 
segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja 
ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program 
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.

5

2.5 Mreženje Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok in 
organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali k uresničevanju 
ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, izkušenj in dobrih 
praks med sodelujočimi

5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje programa Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno 

učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov 
programa. 15

3.2. Vodenje in koordinacija Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti in 
»outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja in 
nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja so 
razloženi in ustrezni.

5

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklo-
pu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju 
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev.

VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje 

ocenjene programe glede na objavljena merila po toč-
kovnem vrstnem redu v okviru posameznega podro-
čja predmeta razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stro-
ške, opredeljene v obrazcu PZ 2019, ki je del razpisne 
dokumentacije.

3. V kolikor bo zaprošenih sredstev s strani organi-
zacij manj, kot jih je na voljo, se ostanek sredstev pro-
porcionalno in skladno z oceno vloge razdeli prijavljenim 
organizacijam. Upravičeni stroški se štejejo z dnem ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS.

IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj 
– javni razpis Žrtve trgovine z ljudmi«.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 7. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

prispela najkasneje do 12. ure dne 19. 7. 2019 v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo 
pričelo ob prvem mogoče sklicu razpisne komisije in 
ne bo javno.

XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-
nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 141-1/2018/4 Ob-2562/19
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 

in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – 
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 
61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K), 16. člena Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
ter Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega raz-
pisa C2711-19-433101, objavlja Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, Ljubljana

javni razpis
za analizo programov skupinske obnovitvene 

rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo  
za leto 2019

I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je analiza 
programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invali-
dov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.

II. Predmet razpisa je analiza programov skupinske 
obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s pro-
jekcijo za leto 2019.

III. Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa
1. Vlagatelj je izbrani organizator skupinske obnovi-

tvene rehabilitacije, izbran s strani Zavoda za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije.

2. Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj za-
gotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih 
virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, 
ki ga navede v prijavi.

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih po-
gojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.

IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obraz-

cu »PZ 2019« Prijava na javni razpis za analizo progra-
mov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za 
leto 2018 s projekcijo za leto 2019.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 
naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
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Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na izpolnjenem obrazcu »PZ – 2019«, 

z vsemi zahtevanimi podatki,
b) obrazec »PZ – 2019« mora biti priložen v papirni 

obliki ter na usb ključku,
c) Sklep Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije o izbiri organizatorjev skupinske obnovitvene re-
habilitacije v letu 2018.

Komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno po-
zove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge so trije dnevi. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni, se zavržejo.

1. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom 
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektron-
ski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna 
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na 
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.

V. Cilji in prednostna področja
Cilji:
– Analiza programov skupinske obnovitvene re-

habilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 
2019, ki vključuje podatke o skupini in številu oseb, ki 
jim je rehabilitacija namenjena, zdravstvenem položaju 
te skupine, dostopnosti do medicinskih pripomočkov in 
zdravstvenih storitev, obsegu zdravstvenih storitev, na-
činu izbora udeležencev rehabilitacije, vsebini programa 
rehabilitacije, zadovoljstvu uporabnikov, izboljšanju po-
nudbe rehabilitacije;

– informiranje zdravstvenih delavcev in javnosti 
o zdravstveni problematiki ciljne skupine;

– zmanjševanje neenakosti pri dostopnosti in obse-
gu zdravstvenih storitev.

Prednostna področja:
– skrb za izvajanje kvalitetne obnovitvene rehabi-

litacije;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in 

metod pomoči na področju zdravja ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev;
– predlogi za izboljšanje sistemske ureditve glede 

zdravstvenega položaja ciljne skupine.
Strateške usmeritve:
– Akcijski program za invalide 2014–2021 (sprejet 

na Vladi RS, 9. 1. 2014).
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofi-

nanciranja
Skupna sredstva za sofinanciranje progra-

mov za leto 2019 v okviru javnega razpisa znašajo 
50.000,00 eurov. Sredstva iz javnega razpisa bodo 
izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske po-
stavke 4331 – Strokovne skupine in posebni progra-
mi, ukrep 2711-17-0001 Urejanje in razvoj sistema 
zdravstva.

Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posa-
mezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, je 
lahko 6.000,00 EUR.

Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, kot izhaja 
iz obrazca Prijava na razpis, pri čemer sofinanciranje 
Ministrstva za zdravje znaša največ 80 %. Vsaj 20 % 
mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regional-
nih/lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma 
delovanja.

VII. Merila za dodelitev sredstev
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvr-

stitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na 
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:

Merila Opis Ocena
1. Vsebinska ustreznost 50
1.1. Usklajenost programa 
s cilji razpisa

Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji 
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost s strategijami 
za posamezna področja in ustrezajo potrebam ciljnih skupin iz razpisa in jih 
ustrezno segmentira, kjer je to potrebno.

15

1.2. Zagotavljanje 
učinkovitosti programa Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti 10

1.3 Inovativnost in dodana 
vrednost programa Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso. 10

1.4. Prispevek 
k zmanjševanju neenakosti 
v zdravju 

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu programa jasno 
določen (kjer je to relevantno, so upoštevani socialni gradient, neenakost med 
spoloma in medgeneracijsko sožitje).

10

1.5. Zagotavljanje 
dolgoročnih učinkov 
programa 

V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti rezultatov 
po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo in ima razviden načrt 
za širjenje na ostale ciljne skupine in izvajalce.

5

2. Kakovost programa in mreženja 30
2.1. Izkušnje in reference 
na področjih, ki so predmet 
tega razpisa

Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali 
programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet tega razpisa; 
v pripravo in izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo reference iz 
ustreznega področja.

10

2.2 Širjenje (diseminacija) 
rezultatov programa

Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje uporabo 
razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja maksimalno podporo 
uresničevanju ciljev in informiranja uporabnikov in različnih javnosti o poteku 
in rezultatih programa.

5

2.3. Vrednotenje 
(evalvacija) programa

Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo procesne 
kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to primerno, kazalnike 
izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je to mogoče, v proces vrednotenja 
vključeni izvajalci/partnerji in uporabniki.

5
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Merila Opis Ocena
2.4. Vključevanje 
uporabnikov in doseganje 
ciljnih skupin

Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno opisane 
in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu je razviden načrt doseganja 
ciljnih skupin, ki vključuje tudi vključevanje težje dostopnih skupin; program 
načrtuje tudi vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.

5

2.5 Mreženje Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok 
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali 
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt izmenjave znanj, 
izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi

5

3. Financiranje in upravljanje programa 20
3.1. Financiranje programa Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten in cenovno 

učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov 
programa.

15

3.2. Vodenje in koordinacija Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan, aktivnosti 
in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt spremljanja, usklajevanja 
in nadziranja izvajanja različnih nalog; postopki administrativnega upravljanja 
so razloženi in ustrezni.

5

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgor-
njimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklo-
pu 1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri 
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo 
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju 
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Pro-
grami, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno 
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke 
do porabe sredstev.

VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje 

ocenjene programe glede na objavljena merila po toč-
kovnem vrstnem redu v okviru posameznega podro-
čja predmeta razpisa.

2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, 
opredeljene v obrazcu PZ 2019, ki je del razpisne do-
kumentacije. Upravičeni stroški tečejo z dneva objave 
razpisa.

3. V kolikor bo zaprošenih sredstev s strani organi-
zacij manj, kot jih je na voljo, se ostanek sredstev pro-
porcionalno in skladno z oceno vloge razdeli prijavljenim 
organizacijam.

IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefa-
nova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako: »Ne odpiraj 
– javni razpis »Analiza rehabilitacije««.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 7. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

prispela najkasneje do 12. ure dne 19. 7. 2019 v glavno 
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene 
vlagateljem.

X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pri-
čelo ob prvem mogočem sklicu komisije in ne bo javno.

XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 30 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
vlog.

Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči mi-
nister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, 
o kateri bo odločal minister.

Ministrstvo za zdravje

Št. 430-424/2018/44(15131-20) Ob-2539/19

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
jekta oziroma izid javnega razpisa, št. 430-424/2018, 
za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materi-
ala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 1/19, pod objavo 
Ob-3541/18, z dne 4. 1. 2019, in na spletni strani Mini-
strstva za notranje zadeve.

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvedba projekta »Izdelava brošur in video 
materiala za informiranje prosilcev za mednarodno za-
ščito«. Izbrani prijavitelj bo pričel z izvajanjem projekta 
po obojestranskem podpisu pogodbe in ga izvedel 
v 152 dneh.

3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vre-
dnost izbranega projekta: za izvedbo projekta po pred-
metnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja 
LEONES, d.o.o., v vrednosti 98.030,67 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sred-
stva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena 
iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter 
sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-2560/19

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop 

na tujih trgih 2020–2022«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

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

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi 
uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) 
št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 
in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, 
Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, 
str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU),

– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pra-
vilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spre-
membi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, 
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) 
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razve-
ljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 
z dne 30. 7. 2018, str. 1),

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

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih 
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 
z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2018/276 z dne 23. februarja 
2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, 
kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih 
vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za 
evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 
z dne 24. 2. 2018, str. 4),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz 
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehnič-

nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo 
o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, 
skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „na-
ložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, 
revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo 
o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju 
analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko te-
ritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, 
str. 1), spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2018/277 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izved-
bene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe 
vzorcev za poročila o izvajanju za cilja „naložbe za rast 
in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelova-
nje“ ter vzorcev za poročilo o napredku in letna poro-
čila o nadzoru, ter o popravku navedene uredbe, kar 
zadeva vzorec za poročilo o izvajanju za cilj „naložbe 
za rast in delovna mesta“ in letno poročilo o nadzoru 
(UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 6),

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeže-
lja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
(UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616 
z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane 
uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),

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

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

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

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H in 83/18),
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– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Ura-
dni list RS, št. 71/17),

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

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

– Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in 
sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),

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

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

– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju: 
Uredba Komisije 1407/2013/EU),

– Sheme državne pomoči »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),

– Sheme državne pomoči »Program iz-
vajanja finančnih spodbud MSP« (št. sheme 
BE03-2399245-2015/I) – pomoč za svetovanje v korist 
MSP (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potr-
ditve sheme: 15. 5. 2015 (dopolnitev 7. 7. 2016); trajanje 
sheme: 31. 12. 2020),

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

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15),

– Programa dela s finančnim načrtom Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 
2018, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 23. redni seji 
dne 6. 6. 2017 in h kateremu je Ministrstvo za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 21. 6. 2017, 
št. 302-170/2016/,

– Spremembe Programa dela Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-
cionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim 
načrtom za leto 2018 in Programa dela s finančnim 
načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije za leto 2019, ki ga je sprejel Svet agencije 
na svoji 25. redni seji dne 5. 3. 2018 in h kateremu je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo 
soglasje dne 12. 4. 2018, št. 302-42/2017/23,

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega 
organa med SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo z dne 9. 5. 2016,

– Dodatka št. 1 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 8. 12. 2017,

– Dodatka št. 2 k Sporazumu o načinu izvajanja 
nalog izvajalskega organa med Javno agencijo Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 31. 1. 2018,

– Pogodbo C2130-19-090002 SPIRIT 
2020-2022/Partnerstva o izvajanju in financiranju jav-
nega razpisa za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši 
nastop na tujih trgih sklenjene med Javno agencijo Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaci-
onalizacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 11. 12. 2018,

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

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 6. 12. 2017, z vsemi spre-
membami,

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad št. 3032-36/2019/9 za javni razpis »Spodbuja-
nje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 
2020–2022« z dne 4. 7. 2019.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva in izvajalskega organa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: posre-
dniški organ) nastopa na področju kohezijske politike pri 
Javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovi-
tejši nastop na tujih trgih 2020–2022« (v nadaljevanju: 
javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja 
finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega or-
gana je Javna agencija Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: agencija).

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

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in iz-
vajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 
z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje 
mednarodne konkurenčnosti MSP«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, 

sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih pod-
jetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na 
področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kom-
petenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih 
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poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in 
izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njiho-
vega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in 
njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejav-
nost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vklju-
čevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu 
oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzposta-

vitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila 
poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala 
na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavlja-
la proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, 
z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uva-
janja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti po-
slovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

2.3. Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) ali deli operacij se bodo 

izvajale na dveh programskih območjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelj in posamezni partnerji bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo 
izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vlo-
ge na ta javni razpis sedež/poslovno enoto/podružnico 
na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica 
morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni 
register.

Prijavitelj in posamezni partnerji s sedežem v kateri-
koli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslov-
ne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, bodo upravi-
čeni do sredstev tistega programskega območja, kjer 
bodo izvajali aktivnosti operacije in ustanovili poslovno 
enoto/podružnico najkasneje do sklenitve pogodbe o so-
financiranju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo 
biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Za vsakega prijavitelja/posameznega partnerja 
mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredelje-
no, v katerem od programskih območij se bodo v celoti 
izvajale njegove aktivnost.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji in vsak posamezen partner ima lahko 
sedež podjetja oziroma poslovni naslov poslovne eno-
te ali podružnice v kateremkoli programskem območju. 
Razdelitev slovenskih občin na kohezijski regiji Vzho-
dna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.
stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_ 
obcine.xls (povzeto dne 10. 12. 2018) ter navedena v toč-
ki I.1 Programsko območje v razpisni dokumentaciji.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
– ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zaje-

ma najmanj 3 MSP in
– želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
– nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih 

trgih.
Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna 

ali fizična oseba, ki se ukvarja, ali v primeru partnerja, ki 
ob oddaji vloge še nima ustanovljene podružnice v Re-
publiki Slovenije, se bo ukvarjal, z gospodarsko dejav-
nostjo v Republiki Sloveniji, pri čemer se velikost le-teh 
presoja v skladu s pogoji iz Priloge I Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

4. Pogoji za kandidiranje
Vloga mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje jav-

nega razpisa.

Partnerstvo sestavljajo partnerska podjetja. S par-
tnersko pogodbo se pooblasti vodilnega partnerja1, da 
v imenu partnerstva predloži skupno vlogo na javni raz-
pis in da v primeru uspešne kandidature na javnem raz-
pisu zastopa partnerstvo in z agencijo sklene pogodbo.

1 Za potrebe tega javnega razpisa besedna zveza »vo-
dilni partner« pomeni enako kot »prijavitelj«. Ostala podjetja 
so »partnerska podjetja«.

Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vodilni par-
tner in posamezni partnerji podpišejo izjavo, s katero 
pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo po-
trdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za 
kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpi-
sne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni do-
kumentaciji v tč. I.5 Dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
javnega razpisa.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogo-
jev, se zavrne.

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

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko agencija od-
stopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer 
bo upravičenec2 dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v proračun Republike Slovenije.

2 Upravičenci so tako vodilni partner/prijavitelj kot tudi 
posamezni partnerji.

V primeru odstopa od partnerske pogodbe oziroma 
izstopa posameznega partnerja iz partnerstva delovanje 
partnerstva preneha. V takem primeru agencija odstopi 
od pogodbe o sofinanciranju operacije. Če posamezen 
partner iz partnerstva izstopi po izdaji sklepa o izboru, 
a pred podpisom pogodbe o sofinanciranju, se pogodba 
o sofinanciranju ne podpiše.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelja in podjetja v par-
tnerstvu

Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj/partnersko podjetje se kot mikro, mala 

ali srednje velika pravna3 ali fizična4 oseba ukvarja 
z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji. Prija-
vitelj/partnerska podjetja ustreza definiciji MSP, v skladu 
s Prilogo I Uredbe Komisije 651/2014/EU.

3 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno preči-
ščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13 in 55/15, ZGD-1).

4 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje 
ZGD-1.

2. V kolikor je prijavitelj/partnersko podjetje s sede-
žem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in na 
dan prijave vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene 
poslovne enote/podružnice v Republiki Sloveniji, mora 
najkasneje do sklenitve pogodbe o sofinanciranju usta-
noviti poslovno enoto/podružnico v Republiki Sloveniji, 
kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register.

3. Prijavitelj/partnersko podjetje nima neporavnanih 
zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajal-
skih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
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nologije, 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.

4. Prijavitelj/partnersko podjetje nima neporavna-
nih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obve-
znih 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 nima predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do 
dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in/ali partnerskim podjetjem in 
posredniškim organom oziroma izvajalskimi institucijami 
posredniškega organa niso bile pri že sklenjenih pogod-
bah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri 
porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbe-
nih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izva-
jalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj/partnersko podjetje ni v postopku prisil-
ne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije 
ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih 
razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejav-
nosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, 
v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, in 63/16 – ZD-C 
in 54/18 – odl. US).

7. Prijavitelj/partnersko podjetje ne prejema ali ni 
v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in 
zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje 
v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

8. Za prijavitelja/partnersko podjetje ni podana pre-
poved poslovanja v razmerju do posredniškega organa 
ali do agencije, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo).

9. Prijavitelj/partnersko podjetje skladno z Uredbo 
Komisije 651/2014/EU in 1407/2013/EU ne sme imeti 
registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanci-
rane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene 
sektorje:

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L 336, 
21. 12. 2010, str. 24).

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/partnerskega pod-
jetja v skladu Zakonom o preprečevanju pranja denarja 
in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) 
vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja te-
rorizma.

11. Prijavitelj/partnersko podjetje ni v postopku vra-
čanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi 
odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom 
Skupnosti.

12. Prijavitelj/partnersko podjetje za iste že povr-
njene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet 
sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev 
iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega 
ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinan-
ciranja).

13. Podjetja, ki so, skladno z določili 3. člena Prilo-
ge I Uredbe Komisije 651/2014/EU, povezana podjetja, 
štejejo kot eno samo podjetje, zato lahko v partnerstvu 
nastopa le eno od njih.

4.2 Posebni pogoji za prijavitelja/partnersko podjetje
1. Prijavitelj/partnersko podjetje je na dan 31. 12. 

2018, zaposlovalo vsaj tri osebe, kar je razvidno iz po-
datkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
o številu zaposlenih v podjetju na navedeni dan.

2. Podjetje prijavitelja/partnersko podjetje mora biti 
ustanovljeno in delovati vsaj 2 leti pred datumom oddaje 
vloge (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug 
ustrezen register). Pogoj velja tako za sedež domačega 
kot tudi tujega podjetja, ne velja pa za podružnice tuje-
ga podjetja.

3. Prijavitelj/partnersko podjetje ne krši pravila 
omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč 
dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila de mi-
nimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, 
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) 
(pri skupnem znesku pomoči de minimis se upošteva 
tudi predvideno sofinanciranje po tem razpisu).

4. Prijavitelj/partnersko podjetje lahko sodeluje 
v enem ali več partnerstvih, za katere se odda vloga 
na ta javni razpis, vendar pa lahko posamezno podjetje 
uveljavlja sofinanciranje upravičenih stroškov le v okviru 
enega partnerstva, ki se je prijavilo na ta javni razpis.

5. Partnerstva morajo biti sestavljena iz najmanj 
treh partnerjev.

4.3 Pogoji za operacijo
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji/par-

tnerska podjetja, ki poleg splošnih pogojev in posebnih 
pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje po-
goje za operacijo:

1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in 
s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020« in ne sme biti daljša od 24 mesecev.

2. Prijavitelj/partnersko podjetje mora upoštevati 
pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina 
državne pomoči za operacijo v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti 
pomoči ali zneska državne pomoči, kot določata shemi 
državne pomoči, po katerih se izvaja predmetni javni 
razpis: »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« 
(št. sheme BE03-2399245-2015/I) in »Program izvajanja 
finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I).

3. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.
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4. Na javni razpis se lahko prijavijo le partnerstva 
sestavljena iz najmanj treh partnerjev.

5. Operacija se ne sme pričeti izvajati pred datu-
mom oddaje vloge.

6. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih 
stroškov posamezne operacije lahko znaša največ 
250.000,00 EUR.

7. V okviru operacije se morajo izvajati tako aktivno-
sti na področju priprave strateških dokumentov (poslovni 
načrt in načrt trženja), kot tudi aktivnosti neposredno po-
vezane z vstopom na nove tuje trge in/ali z razširitvijo po-
slovanja (nov produkt ali storitev) na obstoječih tujih trgih.

8. V okviru posameznega partnerstva mora vsaj 
eden izmed partnerjev vstopiti na nov tuji trg, oziroma 
na že osvojenem trgu ponuditi novo storitev in/ali pro-
dukt, partnerstvo mora pripraviti poslovni načrt in načrt 
trženja na tujem trgu.

9. Iz predložene finančne konstrukcije prijavljene 
operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena 
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se 
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sred-
stva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena 
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega 
javnega razpisa do povrnitve stroškov.

10. Operacija mora izkazovati spodbujevalni učinek 
in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

11. Prijavitelj/partnersko podjetje se na javni razpis 
lahko prijavlja samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni 
eno prijavljeno operacijo.

12. Upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knji-
govodsko evidenco za operacijo pod številko, ki jo 
bodo navedli v Obrazcu 1 A – Izjava prijavitelja o in 
Obrazcu 1 B Izjava partnerskega podjetja.

13. Na posameznem ciljnem trgu (državi), ki ga 
partnerstva opredelijo v prijavnem obrazcu, sta lahko 
podprti največ dve partnerstvi. V primeru, da se bosta 
za posamezni ciljni trg (državo) prijavili več kot dve 
partnerstvi, se bo podprlo tisti dve partnerstvi, ki bosta 
v ocenjevanju prejela višje število točk.

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

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za 
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: ko-
misija), ki jo je s sklepom imenoval direktor agencije.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne 
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje (splošni pogoji za prijavitelja/partnersko podje-
tje, posebni pogoji za prijavitelja/partnersko podjetje, 
pogoji za operacijo) javnega razpisa. Če ugotovi, da 
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga 
pa se zavrne. Ostale vloge komisija oceni na podlagi 
naslednjih meril:

Merilo Maksimalno točk
1 Metodologija in načrtovanje operacije 20
2 Finančna konstrukcija operacije 15
3 Stopnja uravnoteženosti partnerjev v operaciji 15
4 Komplementarnost partnerstva 15
5 Finančna sposobnost podjetja – Bonitetna ocena 10
6 Gospodarska rast na ciljnem trgu v letih 2015–2018 20
7 Število podprtih novih izvoznikov 5
SKUPAJ 100

Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
opredeljeni v točki I.6. Podrobnejša predstavitev meril 
za ocenjevanje vlog razpisne dokumentacije.

Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se 
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta 
za več kot 15 točk, vlogo oceni še tretji ocenjevalec. 
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja 
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi 
povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika 
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.

Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijavite-
ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
prag najmanj 50 točk.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za so-
financiranje, ki bodo presegle prag 50 točk, razvrsti 
in predlaga za sofinanciranje vloge po vrstnem redu šte-
vila dobljenih točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.

Zaprošena sredstva posameznega partnerja v par-
tnerstvu štejejo v kvoto sredstev Vzhodne ali Zahodne 
kohezijske regije, glede na sedež/poslovno enoto/po-
družnico, ki ga ima prijavitelj/partnersko podjetje na dan 
oddaje vloge na ta javni razpis. Sedež/poslovna eno-

ta/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register 
Slovenije/Sodni register. V kolikor se bo po končanem 
ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovane-
ga sofinanciranja operacij (»Zaprošena višina sredstev 
za sofinanciranje« iz prijavnega obrazca, Obrazec št. 1, 
v razpisni dokumentaciji), ki so dosegle prag števila 
točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne 
oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva 
razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezij-
ske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri 
čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog ocenjenih z enakim 
številom točk, bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo 
prejele višje število točk najprej pri merilu št. 1, nato pri 
merilu št. 2 in tako naprej do merila št. 7.

V kolikor bo več vlog prejelo enako št. točk pri vseh 
merilih, bodo imele prednost vloge, ki so bile oddane prej.

V kolikor znesek pod »Zaprošena višina sredstev 
za sofinanciranje« v vlogi prijavitelja, ki bi imela na osno-
vi meril naslednja možnost prejeti sredstva Vzhodne ozi-
roma Zahodne kohezijske regije, presega razpoložljiva 
sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske regije, 
lahko ta sredstva ostanejo nerazporejena.
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V primeru, da se prijavitelj oziroma vodilni partner 
ne odzove na poziv agencije k podpisu pogodbe o sofi-
nanciranju, se sproščena sredstva lahko dodelijo pozi-
tivno ocenjeni vlogi, ki je naslednja v vrsti za sofinanci-
ranje, glede na višino prejetih točk. O izbiri naslednjega 
prijavitelja bo izdan nov sklep o izboru, s katerim bo 
odpravljen prejšnji sklep.

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

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
2.800.000,00 EUR.

PP NAZIV PP KOHEZIJSKA 
REGIJA

DELEŽ 
SREDSTEV 2020 2021 2022 SKUPAJ

160067
PN3.2.-Razvoj 

internacionalizacije-
14-20-V-EU

Vzhodna 
Slovenija 63,12 % 593.328,00 587.016,00 587.016,00 1.767.360,00

160069
PN3.2.-Razvoj 

internacionalizacije-
14-20-Z-EU

Zahodna 
Slovenija 36,88 % 346.672,00 342.984,00 342.984,00 1.032.640,00

SKUPAJ / / 100 % 940.000,00 930.000,00 930.000,00 2.800.000,00

Sredstva niso prenosljiva med programskima ob-
močjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in 
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunska leta 2020, 2021 in 2022 oziroma 
do porabe sredstev.

V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvide-
ni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese 
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračun-
skih sredstev.

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

Del razpisanih sredstev za posamezno kohezijsko 
regijo lahko ostane nerazdeljen v primeru premajhnega 
števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev za posa-
mezno kohezijsko regijo lahko ostane nerazdeljen tudi 
v primeru, da preostanek sredstev za posamezno kohe-
zijsko regijo ne zadošča za pokritje celotnega planirane-
ga sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in vodilnim 
partnerjem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja 
operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.

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

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar 
objavi v Uradnem listu RS.

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

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohe-
zijsko politiko in nacionalno udeležbo za sofinanciranje 
operacij je za programsko območje kohezijska regija 

vzhodna Vzhodna Slovenija: 75 %:25 % in za program-
sko območje Kohezijska kohezijska regija zahodna Za-
hodna Slovenija: 70 %:30 %.

Prispevek nacionalne udeležbe za sofinanciranje 
operacije bodo zagotavljali upravičenci z zasebnimi viri.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: obdobje upravičenosti stroškov in iz-
datkov operacije se prične z datumom oddaje vloge in 
konča 31. 8. 2022. Zadnji zahtevek za izplačilo mora 
biti oddan do 25. 9. 2022. Obdobje upravičenosti javnih 
izdatkov je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Izvajalski or-
gan in upravičenec s pogodbo o sofinanciranju operacije 
določita obseg in način sofinanciranja operacije.

9. Shema in skladnost s pravili o državnih pomočeh
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa bo 

potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči 
in sheme de minimis:

– »Program izvajanja finančnih spodbud MSP« 
(št. sheme BE03-2399245-2015/I) (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 15. 5. 
2015 (dopolnitev 7. 7. 2016); trajanje sheme: 31. 12. 
2020) (v nadaljevanju: shema državne pomoči);

– »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – 
de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, da-
tum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 
2020 (v nadaljevanju: shema de minimis).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 
največje intenzivnosti pomoči ali zneska de minimis 
pomoči, kot določa shema pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju/končnemu pre-
jemniku/upravičencu na podlagi pravila de minimis ne 
sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za 
nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

Pomoč, prejeta po pravilu de minimis, se ne sme 
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški, če bi se s takšno kumulacijo presegla naj-
večja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za 
posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi Komisije 
651/2014/EU ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki 
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ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
Komisije 651/2014/EU ali sklepa Komisije.

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

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

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

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

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

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

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

Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev 
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi 
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvi-
sna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih 

proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi 
se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezulta-
tov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.

10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči, shemo de minimis in veljavnimi Navo-
dili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

10.1 Upravičeni stroški
Do sofinanciranja so upravičeni sledeči stroški 

v okviru operacije, in sicer:
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– Stroški za službena potovanja, če so le-ta nepo-

sredno povezana z operacijo,
– Stroški nastopa na sejmu,
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne 

storitve, prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, 
storitve izobraževanja in usposabljanja, storitve izdela-
ve študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj 
in poročil),

– Stroški informiranja in komuniciranja (oglaševa-
nja, objav, promocijskih aktivnosti, izdelava in nadgra-
dnja spletnih strani, oblikovanja, tiska, dostave gradiv, 
izdelava promocijskih materialov),

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

Upravičeni stroški so skladni z navedenima shema-
ma pomoči »de minimis« in državne pomoči, v okviru 
katerih se v javnem razpisu upoštevajo sledeče skupine 
upravičenih stroškov:

Kategorija 
stroška Vrsta upravičenega stroška Način uveljavljanja stroška Shema 

pomoči

1
Stroški plač in 

povračil stroškov 
v zvezi z delom

– plače in dodatki z vsemi 
pripadajočimi davki in 
prispevki delavca in 

delodajalca – v celoti ali pa 
v deležu dela na operaciji;

– povračila stroškov v zvezi 
z delom (prehrana med 

delom, prevoz na delo in 
z dela) – v celoti ali pa 

v deležu dela na operaciji;

Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih 
stroškov. Sofinancirajo se stroški plač in povračil 

stroškov v zvezi z delom za maksimalno vsoto delovnih 
ur, ki ustreza dvema zaposlitvama za polni delovni čas 
(80 delovnih ur/tedensko), z omejitvijo sofinanciranja 

do 3.000 EUR na mesec (na partnerstvo).

Shema 
de 

minimis

2

Stroški za 
službena 

potovanja, če so
le-ta neposredno 

povezana 
z operacijo

Stroški prevoza in bivanja, 
dnevnice.

Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih 
stroškov. Upravičenec uveljavlja samo za pri njem 

zaposlene osebe. Za vsako osebo posebej in vsako 
potovanje je treba predložiti pravilno izpolnjen potni 

nalog z vsemi priloženimi računi, tj. dokazili o nastalih 
stroških (hotelski račun, vozovnica itd.). Potovanje 
in njegov namen mora biti razviden tudi v časovnici 

osebe (kadar je zahtevana kot dokazilo).

Shema 
de 

minimis

3 Stroški nastopa 
na sejmu

Stroški najema, postavljanja 
in upravljanja razstavnega 

prostora na sejmu ali 
razstavi

Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih 
stroškov

Shema 
državne 
pomoči

4
Stroški storitev 

zunanjih 
izvajalcev

Stroški pogodbenih raziskav 
ter stroški svetovalnih in 
drugih ustreznih storitev, 
uporabljenih izključno za 

operacijo

Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih 
stroškov.

Shema 
državne 
pomoči
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Kategorija 
stroška Vrsta upravičenega stroška Način uveljavljanja stroška Shema 

pomoči

5
Stroški 

informiranja in 
komuniciranja

Stroški oglaševanja, objav, 
promocijskih aktivnosti, 
izdelava in nadgradnja 

spletnih strani, oblikovanja, 
tiska, dostave gradiv, 
izdelava promocijskih 

materialov

Povračilo dejansko nastalih in plačanih upravičenih 
stroškov

Shema 
de 

minimis

6 Posredni stroški / Pavšalna stopnja v višini do 15 % upravičenih 
neposrednih stroškov osebja na operaciji

Shema 
de 

minimis

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Minimalna višina posameznega upravičenega stro-

ška, ki jo upravičenec uveljavlja na projektu, ne more biti 
nižja od 25,00 EUR.

Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov opera-
cije z naslednjimi dokazili in poročili:

– obdobna vsebinska poročila o izvajanju operacije,
– končno vsebinsko poročilo o izvajanju operacije,
– finančna poročila o izvajanju operacije,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posame-

zne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelji naj pri načrtovanju izvedbe operacij upo-
števajo, da koledarsko leto ni enako proračunskemu 
letu.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov 
operacije po posameznih vrstah upravičenih stroškov in 
način poročanja so podrobneje predstavljeni v točki I.7 
Dokazila za dokazovanje upravičenosti sofinanciranja 
operacije razpisne dokumentacije.

V primeru, da upravičenec ne predloži dokazil 
o upravičenosti stroškov operacije, jih mora upravi-
čenec izločiti iz zahtevka za izplačilo. Če upravičenec 
tega ne stori, izvajalski organ zahtevek za izplačilo za-
vrne. Izvajalski organ lahko v tem primeru tudi odstopi 
od pogodbe in zahteva vračilo že prejetih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičen-
ca do dneva nakazila v dobro proračuna Republike 
Slovenije.

10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški v kategorijah 1–5 se uveljavljajo 

v obliki dejansko nastalih stroškov. Upravičenci morajo 
stroške v teh kategorijah za dejansko nastale upravi-
čene stroške in izdatke dokazovati z dokazili. Finančni 
načrti upravičencev morajo biti pripravljeni na način, da 
upoštevajo dinamiko izplačil proračunskega leta.

Posredni stroški (kategorija 6) se ne dokazujejo 
z dokazili, temveč se obračunajo v višini do 15 % upra-
vičenih neposrednih stroškov osebja na operaciji.

Upravičenost sofinanciranja bo agencija preverja-
la v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in 
z dinamiko, opredeljeno v javnem razpisu in podpisani 
pogodbi o sofinanciranju, in sicer ob upoštevanju vseh 
pravnih podlag, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca 
glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost 
stroškov, ki so oziroma bodo nastali in bili plačani do 
roka za oddajo zahtevka. Upravičenost do izplačila sub-
vencije upravičenci dokazujejo z dokazili o doseženih 
kazalnikih/ciljih. Končni znesek subvencije je plačan na 
podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka opera-

cije, ustrezno potrjenega s strani upravičenca in pre-
verjenega s strani agencije. Agencija lahko zahteva, da 
upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z ustre-
znimi dokazili, ki zajemajo dokazila, ki jih je potrebno 
priložiti v skladu z veljavnimi Navodilih OU o upravičenih 
stroških in ostalimi navodili agencije.

Način financiranja in poročanja bo določen s po-
godbo med agencijo in upravičencem. Vzorec pogodbe 
in zahtevek za izplačilo sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Zahtevek za izplačilo morajo upravičenci poslati 1x 
letno, in sicer:

– prvi zahtevek za izplačilo najkasneje 25. 9. 2020, 
za izvedene aktivnosti od dneva oddaje vloge na javni 
razpis oziroma od dneva začetka operacije do 15. 9. 
2020 – (predvideno izplačilo v letu 2020),

– drugi zahtevek za izplačilo najkasneje 25. 9. 
2021, za izvedene aktivnosti od 16. 9. 2020 do 15. 9. 
2021 – (predvideno izplačilo v letu 2021),

– tretji zahtevek za izplačilo in zaključno poročilo 
najkasneje do 25. 9. 2022, za izvedene aktivnosti od 
16. 9. 2021 do 31. 8. 2022 – (izplačilo v letu 2022).

Do zgoraj navedenih datumov mora agencija prejeti 
zahtevke za izplačilo s prilogami in dokazili. V primeru 
zamude z izstavitvijo zahtevka za izplačilo, agencija 
nepravočasno prejeti zahtevek za izplačilo lahko zavr-
ne. Upravičenec na podlagi nepravočasno izstavljenega 
zahtevka za izplačilo, lahko izgubi pravico do izplačila 
sredstev iz te pogodbe.

Dokumentacija, ki jo bodo morali upravičen-
ci predložiti ob uveljavljanju sofinanciranja upravičenih 
stroškov, je navedena v točki I.8 Obdobje upravičenosti 
razpisne dokumentacije.

10.3 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost 

podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne 

operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 

z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Vse stro-
ške povezane s pripravo in oddajo vloge nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka II. Navodila za pripravo 
vloge

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agen-
cija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verov-
škova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok 
za oddajo vlog.
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Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vlo-
ga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge 
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga 
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, 
ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda 
v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova 60, 
1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do 
navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav »Ne odpiraj – Vloga – Spodbujanje partnerstev 
za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022« in 
z ustrezno označitvijo (obkrožitvijo) in s polnim nazivom 
in naslovom prijavitelja.

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo 
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: 
http://www.spiritslovenia.si.

Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, 
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.

Neustrezno označene ter nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavr-
žene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.

Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavite-
lje5, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne 
sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela 
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku do-
delitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija 
v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od petnajstih 
dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno 
in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopol-
nitev, bodo s sklepom zavržene.

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

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

Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in 
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
be bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije 
in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem 
zaključku.

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

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije 
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

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

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

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

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

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih agenciji posre-

dujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno 
5 K dopolnitvam se bo pozvalo vodilnega partnerja, ki 

bo usklajeval dopolnitve s partnerskimi podjetji.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formal-
no popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 
obveščeni najkasneje v roku devetdeset dni od datuma 
odpiranja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za 
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.

Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tož-
be na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet 
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofi-
nanciranju.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. 
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
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v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno 
uredbo GDPR, ZVOP-1 ter 116. in 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah agenci-
je je navedeno v prilogi št. 2: Varovanje osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti (SPIRIT) kot delu razpisne 
dokumentacije.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ), 
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lah-
ko 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 agencija lahko domnevala, da vloga po stališču pri-
javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih agenciji 
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 sofinan-
ciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov 
tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava 
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi or-
gani (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi 
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali 
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih 
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno 
uporabljati ministrstvo.

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

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

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

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe 
o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, agen-
cija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na tran-
sakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev 
v proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 

lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije.

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

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

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

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje upravičencu ali javnemu organu neupraviče-
no prednost; ali

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

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

21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 
operacij ali izvajanja operacij prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec 
agencije ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so 
mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je 
posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma do-
kumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem 
javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na 
odločitev agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupra-
vičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na pod-
lagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo agencija 
odstopila od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti 
neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija.

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

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči: v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje 
stroškov ali dvojno financiranje izdatkov, agencija odsto-
pi od pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva na-
kazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov ali dvojno financira-
nje izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
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24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agen-
cije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

25. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov partnerstva2020@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja naj-
kasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.spiritslovenia.si/.

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

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti ob-
veščeni preko spletne strani http://www.spiritslovenia.si/.

SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje 
podjetništva, inovativnosti, razvoja,  

investicij in tehnologije

Št. 03402-13/2019-3 Ob-2537/19
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Obči-
ne Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19, 28/19)

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov v Občini Komen v letu 2019

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 17/19, 28/19).

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje otroških in mla-

dinskih programov v Občini Komen v letu 2019, in sicer:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izva-

jalcev, namenjenih otrokom do vključno 14. leta starosti,
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe iz-

vajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.
4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva ter zveze društev s sedežem v Občini 

Komen, če izvajajo prijavljeno dejavnost na območju 
Občine Komen.

Do sofinanciranja niso upravičena društva ter zve-
ze društev, ki so že prejela sredstva za isti program iz 
proračuna Občine Komen.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva ter zveze dru-

štev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj leto 

dni pred objavo javnega razpisa,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadro-

vske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti,

– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugi financerjev najmanj v višini 30 % vrednosti 
prijavljenega programa,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v ko-
likor so bila sofinancirana iz proračuna v preteklih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2019 na proračunski postavki 180532 »So-
financiranje otroških in mladinskih programov« v višini 
3.500 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena do 31. 12. 2019.

7. Dokazila o namenski porabi sredstev: sofinanci-
ranje programa se bo izvedlo po njegovem zaključku. 
Predlagatelji bodo morali po zaključku programa ob-
činski upravi posredovati končno vsebinsko in finančno 
poročilo, kateremu bodo priložena dokazila o porabi 
sredstev. Vsa dokazila se morajo vsebinsko in terminsko 
skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih mora biti 
izpisana davčna številka predlagatelja.

8. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja otroških 

in mladinskih programov bo ugotavljala in predlagala 
strokovna komisija na podlagi naslednjih kriterijev in 
meril:

opis kriterija št. točk
Kakovost programa do 30 
Program pripomore k večji raznovrstnosti  
in prepoznavnosti otroške in mladinske 
ponudbe v občini

do 20 

Inovativnost programa do 20
Dostopnost programa prebivalcem in 
obiskovalcem (dostopnost informacij in 
obveščanja javnosti, fizična dostopnost, 
cenovna dostopnost)

do 20 

Trajanje programa
– en dan 15
– dva dneva 25
– do pet dni 35
– več kot pet dni 50

Vrednost točke se določi glede na skupno število 
zbranih točk in višino proračunskih sredstev v te na-
mene, vendar pa prijavitelj za posamezen program ne 
more prejeti več kot 70 % sredstev vrednosti programa 
kot izhaja iz priložene finančne konstrukcije.

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
21 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– merila in kriteriji za vrednotenje in ocenjevanje 

prijav,
– končno poročilo.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.
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Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje otroških in mladinskih progra-
mov«.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in raz-
pisna dokumentacija.

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – 
ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati upravno takso 
v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se plača na podračun 
Občine Komen, št. SI56 01249-4490309166, koda na-
mena OTHR, sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019 
ali z gotovino v računovodstvu Občine Komen. Morebitne 
taksne oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena 
Zakona o upravnih taksah.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o plačilu 
upravne takse.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuver-
te, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se 

s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni vložil 
upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanci-
ranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice 
in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 410-0005/2019-3 Ob-2538/19
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja 

čebeljih družin na območju Občine Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka o proračunu 
Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 14/19) objavlja Občina Divača

javni razpis
za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin  

na območju Občine Divača v letu 2019  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finanč-
na sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2019, 
postavka 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na področju 
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čebelarstva – namenjena za sofinanciranje zdravljenja 
čebeljih družin.

Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bole-
zen, ki prizadene čebelje družine).

3. Pogoji za prijavo na razpis in upravičenci do sred-
stev

Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin, ki 
imajo na območju Občine Divača registrirana stojišča in 
na območju Občine Divača čebele prezimujejo.

Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis po-

datkov o čebelnjakih v registru čebelnjakov iz leta 2019).
– Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstve-

nem varstvu čebel (upošteva se potrdilo, ki je staro največ 
do 3 leta – leto 2016).

– Račun o nabavi registriranega zdravila oziroma 
zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS. Upoštevajo 
se računi iz leta 2019. K vlogi je potrebno dostaviti tudi 
potrdilo o plačilu računa.

– Izpis iz dnevnika zdravljenja.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 

2.000,00 EUR.
5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva mo-

rajo biti porabljena v letu 2019.
6. Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 6. 9. 2019.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Pri-

java na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji 
družin – varooza – leto 2019«. Vloga mora biti čitljiva, 
na ustreznih mestih podpisana in mora vsebovati vse 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogodbe se 
dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi 
tudi preko internetne strani Občine Divača http://www.
divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami po-
šljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.

Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem me-
stu napis »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje 
zdravljenja čebeljih družin – Občina Divača – leto 2019«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja.

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno 
v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane pripo-
ročeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka 
roka za predložitev vlog na razpis.

Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno 
prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom 
zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev, pripravila predlog 

prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev 
razpisanih sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila 
direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi ozi-

roma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. 
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Višina sofinanciranja in merila za dodelitev 
sredstev

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
2.000,00 EUR.

Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega 
razpisa, so upravičeni do 100 % sofinanciranja s tem, 
da DDV ni upravičen strošek.

V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sred-
stev, se procent (%) sofinanciranja zmanjša. Vsi vlagate-
lji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, so sofinancirani 
v enakem procentu (%).

Občina Divača

 Ob-2540/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski 
uradni vestnik št. 10/11 in 8/14) in Odloka o načrtu za 
kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (Uradni list RS, 
št. 82/18) objavlja Mestna občina Maribor, Ul. heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor

javni razpis  
(JRMOM-MOBILNOST-2019)

za upravljanje s Centrom mobilnosti Maribor 
(CMM) za obdobje petih let

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje upravljanja s Cen-

trom mobilnosti in izvedba programov trajnostne mobil-
nosti v Mestni občini Maribor za obdobje petih let.

Prijavitelj bo pripravil letni program dela v skladu 
s smernicami tega razpisa in izvajal naloge vsakoletno 
v času trajanja pogodbe.

Prijavitelj bo v celoti samostojno upravljal s centrom 
mobilnosti in opravljal naloge s področja trajnostne mo-
bilnosti, to je načrtoval, organiziral in izvajal naloge, ki jih 
bo ponudil v javnem razpisu po smernicah tega razpisa.

Z aktivnostmi CMM želimo zagotoviti zadostno in-
formiranje, osveščanje in promocijo trajnostne mobilno-
sti, hkrati pa zagotoviti občanom določene vrste storitev, 
ki spodbujajo trajnostno mobilnost. Center mobilnosti 
bo tudi stičišče dejavnosti, ki so povezane s trajnostno 
mobilnostjo.

Center bo med drugim nudil svoje storitve po sub-
vencioniranih cenah za ranljivejše skupine občanov (otro-
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ci, mladostniki, upokojenci, socialno ogroženi …) ter tako 
omogočal celotni populaciji večjo dostopnost in uporab-
nost njihovih storitev.

2. Razpisni pogoji
Na javni razpis za financiranje projekta upravljanje 

s Centrom mobilnosti Maribor (CMM) za obdobje petih 
let, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Maribor ali se njihova 
dejavnost izvaja na območju Mestne občine Maribor,

– so nevladna organizacija (društvo, zavod ali usta-
nova) s statusom delovanja v javnem interesu na podro-
čju trajnostne mobilnosti,

– imajo v statutu opredeljene namene, cilje, dejavno-
sti in naloge iz področja trajnostne mobilnosti in prometa,

– imajo izkušnje z upravljanjem prostorov z javno 
dostopnimi programi in storitvami (Izjava 2),

– so strokovno usposobljeni za izvajanje nalog, ki 
so predmet tega javnega razpisa in imajo s tega področja 
ustrezne delovne izkušnje (Izjava 2),

– razpolagajo s kadrovskimi in tehničnimi zmoglji-
vostmi za izvedbo javnega razpisa (Izjava 2),

– da so sodelovali vsaj pri treh projektih trajnostne 
mobilnosti (Obrazec 1 – Prijava),

– da so sodelovali pri izdelavi vsaj ene celostne pro-
metne strategije (Obrazec 1 – Prijava),

– da prijavitelj pripravi program dela kot zaključeno 
celoto na letnem nivoju, ki vsebuje vse elemente stalnih 
nalog ter vsaj minimalni obseg začasnih nalog (Obra-
zec 4).

Prijavitelj s podpisom prijave izjavlja tudi, da je regi-
striran kot pravna oseba zasebnega prava.

V primeru, če prijavo v imenu prijavitelja podpisuje 
pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega 
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za podpis 
prijave za financiranje.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša 

175.000 € za petletno obdobje oziroma do 35.000 € na 
leto. Letna višina sredstev mora biti porabljena v tekočem 
letu in se ne prenaša v naslednje leto.

Mestna občina Maribor bo višino sredstev financi-
ranja prilagodila morebitnim spremembam proračunskih 
sredstev in izvajalcu krila upravičene stroške (glej razpi-
sno dokumentacijo).

4. Način prijave in roki za oddajo
Rok za oddajo prijave je 15 dni od objave na spletni 

strani Mestne občine Maribor in objave v Uradnem listu 
RS.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici. Ovojnica 
mora biti pravilno označena (Obrazec 5 iz razpisne doku-
mentacije). Če ovojnica, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno 
izpolnjena in označena, je Mestna občina Maribor ne 
bo odprla in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom 
zavržena.

Prijava mora vsebovati vse izpolnjene obrazce, do-
kazila in izjave, ki so določene v razpisni dokumentaciji. 
Prijava naj bo po vrsti zložena v skladu s točko 4 na 
Obrazcu 1 – Prijava. Prijava mora biti predložena v slo-
venskem jeziku. Zaželeno je, da se prijava tiska oboje-
stransko in ne vlaga v plastične ovoje.

Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno najka-
sneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum poštnega 
žiga) s priporočeno pošiljko ali do konca delovnega dne 
oddana v vložišču, (soba številka 14), Mestne občine 
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte 
vrnejo na naslov prijavitelja. Če le-ta na zadnji strani ku-
verte ni naveden, ostanejo v spisu.

5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna komisija, ne bo 

javno, in se bo pričelo tretji delovni dan po zaključku raz-
pisa. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.

Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala po-
polnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjklji-
vo dokumentacijo, bo področna komisija v roku 8 dni od 
odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku 5 dni od 
dneva dviga poziva dopolnijo.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s toč-

kami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Glavni kriteriji pa so:
– Kompleksnost in celovitost Programa dela
– Obseg in število vsebin, ki se izvajajo v okviru 

centra
– Dodatne aktivnosti, ki jih predlaga prijavitelj.
7. Način razdelitve sredstev: sredstva se bodo dode-

lila prijavitelju, ki bo v okviru podanih smernic o vsebinah, 
po kriterijih in merilih ponudil najbolj celovit, povezan in 
vsebinsko bogat program dela. Merilo za izbiro izvajalca 
bo najvišje število točk za prijavljen program dela.

8. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem po-
dročju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, 
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOM.

Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen 

v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sesta-

vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolni-
tev (nepopolne prijave).

Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih 

pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega raz-
pisa in drugih pogojev, določenih v 3. točki razpisne do-
kumentacije,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
ocenila kot neustrezne.

MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa naj-
kasneje v 15 dneh od zaključka odpiranja prijav.

9. Podpis pogodbe
Izbran prijavitelj bo pozvan k podpisu pogodbe. V ko-

likor pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od prejema 
pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 
lahko Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno po-
godbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vra-
čilo z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

10. Izplačilo sredstev: Mestna občina Maribor bo 
sredstva nakazala na podlagi mesečnih zahtevkov 
(e-zahtevek in pisni zahtevek), ki morajo biti dostavljeni 
do 10. v mesecu za pretekli mesec. Pogoj za izplačilo 
sredstev je kratko mesečno poročilo o delu in dokazila 
o dejanskih stroških.

11. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko dvignejo 

prijavitelji na Medobčinskem uradu za varstvo okolja in 
ohranjanje narave, Slovenska 40, Maribor (pritličje), v po-
nedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo do 
17. ure in v petek med 8. in 13. uro, vse do dneva izteka 
roka za prijavo.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih 
straneh Mestne občine Maribor: www.maribor.si.
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Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainte-
resirani dobijo na Medobčinskem uradu za varstvo okolja 
in ohranjanje narave, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.

Kontaktna oseba: Marjeta Kristofić Jamnik
– tel. 02/22-01-454 ali 031/605-219
– marjeta.kristoficjamnik@maribor.si; info.oko-

lje@maribor.si.
Mestna občina Maribor

Št. 331-1/2019 Ob-2558/19
Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 

Celje, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih ko-
munalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 14/18) ter Odloka o proraču-
nu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 14/19) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav 

na območju Mestne občine Celje  
v letu 2019

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Celje, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

II. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu 
se dodeljujejo z namenom spodbujanja varstva okolja 
z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi 
vodami, pospeševanja izgradenj malih komunalnih čistil-
nih naprav (v nadaljevanju: MKČN) s kapaciteto do 50 
populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: PE) v aglome-
racijah, znotraj katerih se ne predvideva izgradnja javne 
kanalizacije na območju Mestne občine Celje ter urejanja 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgra-
dnjo MKČN za komunalne odpadne vode do 50 PE v letu 
2019.

IV. Višina razpisanih sredstev: sredstva v višini 
10.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Mestne ob-
čine Celje za leto 2019, na proračunski postavki 7002221, 
konto 411998 (drugi transferji-male komunalne čistilne 
naprave). Predvideno je sofinanciranje do 50 % upraviče-
nih stroškov, a ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno 
MKČN. Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so 
stroški nakupa MKČN s kapaciteto do 50 populacijskih 
ekvivalentov, z vključenimi stroški gradbenih del poveza-
nih z MKČN, stroški montaže ter njenega prvega zagona 
z nastavitvijo parametrov. Davek na dodano vrednost 
ni predmet sofinanciranja.

V. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Do sredstev po tem razpisu so upravičeni investitorji 

– fizične osebe, ki so lastniki objektov na območju Mestne 
občine Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda v Mestni občini Celje 
ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanj-
skih objektov, je nosilec investicije – vlagatelj tisti, ki ima 
v lasti zemljišče, na katerem bo MKČN vgrajena.

Za dodelitev sredstev po tem razpisu morajo biti iz-
polnjeni naslednji pogoji in tehnične zahteve:

– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine 
Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za 
območje Mestne občine Celje ni predvidena izgradnja 
kanalizacijskega omrežja;

– MKČN je lahko postavljena tudi na območju pred-
videnih aglomeracij, ki so določene z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni 
občini Celje, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega 

podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (v nadaljevanju: 
javno podjetje) razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo 
priklopljen;

– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora 
imeti pridobljeno pravico graditi;

– objekt, zgrajen po letu 1967 ima veljavno gradbeno 
dovoljenje za stanovanjske stavbe;

– za objekt, zgrajen pred letom 1967, je potrebno pri-
ložiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po pred-
pisih o graditvi objektov;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
in neovirano praznjenje;

– MKČN mora biti vgrajena in delujoča;
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa 

greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja 
Vodovod-kanalizacija d.o.o.;

– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili sku-
pno MKČN, morajo k vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen 
in določeno osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, 
ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom zemlji-
šča in investitorjem;

– lastnik lahko vgradi MKČN z zmogljivostjo do 
50 PE, ki je gradbeni proizvod z Izjavo o skladnosti in je 
izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skla-
dnosti in označevanje gradbenih proizvodov ali rastlinsko 
čistilno napravo;

– lastnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju 
te naprave upoštevati določbe veljavnih predpisov, ki 
urejajo delovanje MKČN.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 
le enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za 
isto naložbo, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahte-
vam:

V primeru, da je MKČN gradbeni proizvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov 

SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– mora imeti pozitivno opravljene prve meritve in 
izdelano pozitivno Poročilo o prvih meritvah za MKČN 
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec 
javne službe v občini. Iz poročila mora biti razvidno, da 
je obratovanje MKČN v skladu z določbami predpisov, 
ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je upravi-
čenec dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji 
MKČN;

– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza 
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu 
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označeva-
nja gradbenih proizvodov.

V primeru, da MKČN ni gradbeni proizvod (npr. ra-
stlinske čistilne naprave):

– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima izjave 
o skladnosti, mora imeti pozitivno opravljene prve meritve 
in izdelano Poročilo o prvih meritvah za MKČN z zmoglji-
vostjo manjšo od 50 PE, ki jo izdela izvajalec javne službe 
v občini. Poročilo o prvih meritvah je upravičenec dolžan 
dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodar-
stva (www.gzs.si) je objavljen informativni seznam neka-
terih MKČN, ki izpolnjujejo kriterije.

VI. Obvezne priloge
K vlogi mora vlagatelj obvezno priložiti naslednjo 

dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti izgradnje MKČN, ki jo pri-

pravi javno podjetje oziroma soglasje javnega podjetja, 
da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
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– dokazilo o lastništvu objekta oziroma zemljišča 
(zemljiškoknjižni izpisek);

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred le-
tom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena 
ZGO-1, uporabno dovoljenje;

– situacijo z mikrolokacijo iz katere je razvidno, kje 
bo stala MKČN;

– podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
MKČN, v primeru, da je MKČN postavljena za več objek-
tov. Dogovor ne sme biti časovno omejen, določati mora 
osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;

– sklenjeno služnostno pogodbo med lastnikom ze-
mljišča na katerem stoji MKČN in uporabniki MKČN (v 
primeru, ko je MKČN postavljena za več objektov);

– izjavo lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vr-
sto in obsegom del na objektu (obrazec št. 1);

– dokazilo o lastništvu objekta oziroma zemljišča – 
izpisek iz zemljiške knjige;

– predračun izdelan skladno z razpisnimi pogoji s po-
pisom del in materiala ter odgovorno osebo za izvedbo 
del;

– mnenje za upravičenosti izgradnje MKČN, ki ga pri-
pravi izvajalec javne službe (javno podjetje VO-KA d.o.o.);

– izjava izvajalca oziroma dobavitelja, da bo opravil 
poseg skladno z veljavnimi predpisi (obrazec št. 2);

– kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je 
razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje 
ustrezne dejavnosti;

– izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami glede mej-
nih vrednosti parametrov odpadnih vod;

– parafiran osnutek pogodbe;
– fotografije pred pričetkom del.
K zahtevku za izplačilo sredstev mora vlagatelj prilo-

žiti naslednjo dokumentacijo:
– izjavo o zaključku naložbe (obrazec št. 3);
– račun o nakupu oziroma opravljeni investiciji, iz 

katerega mora biti razvidna cena, vrsta, tip MKČN in in-
vestitor ter potrdilo o izvršenem plačilu;

– poročilo o prvih meritvah za z zmogljivostjo manjšo 
od 50 PE in dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi, 
ki ga izdela za to akreditiran laboratorij in ga je potrebno 
dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji;

– fotografije po zaključku del;
– 3 kom. menične izjave s pooblastilom za izpolnitev 

in unovčitev menic;
– 3 kom. podpisanih bianko menic z oznako »brez 

protesta«;
– kopijo podpisnega kartona vseh bank, pri katerih 

ima upravičenec na dan sklenitve pogodbe odprte svoje 
poslovne račune;

– fotokopijo bančne kartice.
VII. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja 

v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, najkasneje do petka, 27. 9. 2019, do 
14. ure. Vloge morajo biti predložene v zaprti ovojnici 
s pripisom »Ne odpiraj – Razpis male komunalne čistilne 
naprave 2019«.

Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je 
javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij jav-
nega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – 
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ozi-
roma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena 
v slovenskem jeziku.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Le tako izdelana prijava se bo obravnavala kot popolna.

Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno 
prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz raz-
pisne dokumentacije.

VIII. Poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 

s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila po-

rabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali 
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina 
na predlog pristojnega občinskega upravnega organa 
zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi za-
konitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva na-
kazila dalje.

IX. Reševanje vlog in izid razpisa
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih 

vlog bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje žu-
pan. Strokovna komisija bo vloge odpirala po zaporedju 
prejema do konca razpisa enkrat mesečno.

Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske 
ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo obravna-
vane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen 
s pozivom na dopolnitev. Vloge, ki bodo pravočasno 
dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja 
dopolnitve. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni 
red prispelih vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo 
dopolnil v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki 
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavr-
nejo. Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se 
zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo po vrstnem 
redu prispetja popolnih vlog do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do 27. 9. 2019.

Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo upravičen-
ci že obstoječih MKČN. V kolikor sredstva do zaključka 
javnega razpisa ne bodo v celoti porabljena, se le-ta raz-
delijo med upravičence novogradenj MKČN v enakem 
deležu glede na višino investicije.

Vloge, prispele po datumu, ko bodo sredstva za 
sofinanciranje že porabljena, se zaprte vrnejo vlagatelju.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
z odločbo v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji. 
Po izdani odločbi ter predloženih dokazilih o končani 
izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba 
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih 
in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski 
račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe. 
Dokazila se bodo obravnavala enkrat mesečno do 10. 
v mesecu.

Zahtevek za izplačilo sredstev z zahtevano doku-
mentacijo (obvezne priloge) je potrebno vložiti najkasne-
je do 15. 11. 2019, poročilo o opravljenih prvih meritvah 
pa predložiti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.

Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti 
presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le 
določen del razpoložljivih sredstev.

X. Dodatne informacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainte-

resirani pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje, 
https://moc.celje.si/javna-narocila.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektron-
ski pošti na e-naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do 
vključno petka, 20. 9. 2019, do 14. ure. Mestna občina 
Celje bo odgovore objavila na svoji spletni strani poleg 
razpisne dokumentacije najkasneje do petka, 27. 9. 2019, 
do 14. ure.

Mestna občina Celje
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Na podlagi sklepa ravnateljice ŠC, OE Srednje 
šole, Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, mag. 
Ivanke Stopar, prof., in na podlagi sistemizacije delovnih 
mest, razpisuje šola za šolsko leto 2019/2020 naslednja 
prosta delovna mesta:

1. 1 učitelja-ice za poučevanje strokovnih pred-
metov metalurgije za poln in določen delovni čas. Za 
delovno mesto se zahteva visokošolska univerzitetna 
izobrazba ustrezne smeri, pedagoško-andragoška izo-
brazba in opravljen strokovni izpit. Delovno razmerje 
bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.

2. 1 učitelja-ice praktičnega pouka strojništva 
z znanji CNC programiranja, za določen in poln delov-
ni čas. Za delovno mesto se zahteva srednja oziroma 
višješolska izobrazba strojne smeri, opravljeno peda-
goško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno 
razmerje bomo sklenili za čas enega šolskega leta.

3. 1 učitelja-ice praktičnega pouka s področja 
preoblikovanja z osnovnim poklicem oblikovalec ko-
vin, za določen in poln delovni čas. Za delovno mesto se 
zahteva srednja oziroma višješolska izobrazba strojne 
smeri, opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in 
strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas 
enega šolskega leta.

4. 1 učitelja-ice za poučevanje praktičnega po-
uka mehatronike za določen in poln delovni čas. Za 
zasedbo delovnega mesta se zahteva srednješolska 
oziroma višješolska izobrazba ustrezne smeri, s pred-
hodnim poklicem mehatronik operater, pedagoško-an-
dragoška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje 
bomo sklenili za čas enega šolskega leta.

5. 1 učitelja-ice za pouk umetnostne vzgoje za 
določen in krajši od polnega delovnega časa (10 %). 
Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošol-
ska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, pedago-
ško-andragoška izobrazba in opravljen strokovni izpit. 
Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega šol-
skega leta.

6. 1 učitelja-ico športe vzgoje za polovičen in 
določen delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se 
zahteva visokošolska univerzitetne izobrazba ustrezne 
smeri, pedagoško-andragoška izobrazba in opravljen 
strokovni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za čas 
enega šolskega leta.

7. 1 učitelja-ice strokovnih predmetov strojni-
štva za določen in poln delovni čas. Za zasedbo de-
lovnega mesta se zahteva visokošolska univerzitetna 
izobrazba strojne smeri, opravljena pedagoško-andra-
goška izobrazba in strokovni izpit. Delovno razmerje 
bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.

8. 1 učitelja-ico matematike za določen in poln 
delovni čas. Za zasedbo delovnega mesta se zahteva 
visokošolska univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, 
opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo in strokov-
ni izpit. Delovno razmerje bomo sklenili za dobo enega 
šolskega leta.

9. 1 učitelja-ico za poučevanje strokovnih pred-
metov računalništva za poln in nedoločen delovni čas. 
Za zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska 
univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, opravljeno pe-
dagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit.

Razpisi delovnih mest

10. 1 učitelja-ico za poučevanje strokovnih pred-
metov računalništva za poln in določen delovni čas. Za 
zasedbo delovnega mesta se zahteva visokošolska uni-
verzitetna izobrazba ustrezne smeri, opravljeno peda-
goško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit. Delovno 
razmerje bomo sklenili za dobo enega šolskega leta.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 
12. 7. 2019 na naslov: Šolski center, OE Srednja šola, 
Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom Za 
razpis. Kandidati morajo prijavi obvezno priložiti potrdilo 
o nekaznovanosti.

Šolski center Ravne, OE Srednja šola Ravne

Su KS 42/2019-2 Ob-2549/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško me-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

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

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Št. 354-126/2019-1 Ob-2541/19

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) in na podlagi 6. čle-
na Odloka o sofinanciranju opremljanja stanovanjskih 
objektov na območju Mestne občine Nova Gorica z ma-
limi komunalnimi čistilnimi napravami (Uradni list RS, 
št. 36/19, v nadaljevanju: odlok)

javni poziv
za sofinanciranje opremljanja stanovanjskih 

objektov na območju Mestne občine Nova Gorica  
z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
MONG).

2. Predmet poziva: predmet javnega poziva je so-
financiranje stroškov nakupa, montaže in zagona malih 
komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) ve-
likosti do 50 PE v Mestni občini Nova Gorica.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu 
in zahtevane priloge:

3.1. Upravičenci
Do nepovratnih sredstev so upravičene fizične ose-

be s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine 
Nova Gorica, ki imajo lastninsko ali stavbno pravico 
na enostanovanjskih ali na/oziroma v večstanovanjskih 
objektih, ki so jih opremili z MKČN.

V primeru solastnine ali opremljanja več enosta-
novanjskih objektov ali enega ali več večstanovanjskih 
objektov s skupno MKČN, so upravičenci vsi lastniki, so-
lastniki oziroma imetniki stavbne pravice na tem objektu.

Do sofinanciranja niso upravičene pravne osebe.
3.2. Splošni pogoji za sofinanciranje
Sofinancira se opremljanje objektov z MKČN na ob-

močjih izven meja aglomeracij, na katerih se predvideva 
izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Ope-
rativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode v Republiki Sloveniji.

Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN 
sofinancira tudi na območjih, kje je javno kanalizacijsko 
omrežje že zgrajeno ali je gradnja načrtovana, priključi-
tev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upraviče-
na, kot tudi, če je vgradnja MKČN pogoj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. O dejstvih iz tega odstavka izda 
potrdilo izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja od-
padnih voda v občini.

Izjemoma se lahko opremljanje objektov z MKČN 
sofinancira tudi na območjih, kjer se načrtuje izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja, vendar izgradnja 
ni predvidena v obdobju veljavnega Načrta razvojnih 
programov Mestne občine Nova Gorica.

V primeru opremljanja objektov s skupno MKČN 
mora vlagatelj vloge priložiti pogodbo o ureditvi med-
sebojnih razmerij, v kateri je določen najmanj vlagatelj 
vloge, eden ali več pooblaščencev za sprejem sredstev 
ter način razdelitve med upravičence.

V primeru, da se MKČN sofinancira tudi iz drugih 
virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja iz 
vseh virov ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih 
stroškov. V primeru, da bi izračunana skupna vrednost 
sofinanciranja, skupaj s sofinanciranjem po tem pozivu, 

Druge objave

presegala 100 % vrednosti upravičenih stroškov investi-
cije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

3.3. Pogoji in omejitve
MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladno-

sti izdelka s standardom iz Uredbe o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17), ki je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potr-
jevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov.

MKČN mora biti v času vložitve prijave na javni 
poziv vgrajena in v funkciji obratovanja, rezultati opra-
vljenih prvih meritev obratovanja pa morajo biti ustrezni.

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv predložiti 
potrdilo izvajalca javne službe Vodovodi in kanalizacija 
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, iz ka-
terega izhaja, da je MKČN vgrajena, pravilno obratuje in 
da je bila predana vsa potrebna dokumentacija.

Vlogo na javni poziv je mogoče vložiti najkasneje 
do poteka šestih mesecev od datuma izdaje potrdila iz 
prejšnjega odstavka.

4. Višina sredstev in višina sofinanciranja
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proraču-

na Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 s številko 
07279 in nazivom Subvencioniranje izgradnje malih ko-
munalnih čistilnih naprav. Višina razpisanih sredstev je 
20.000,00 EUR.

Višina pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov ozi-
roma največ 1.500,00 EUR za en stanovanjski objekt.

Na vodovarstvenih območjih znaša višina sofi-
nanciranja 60 % upravičenih stroškov, oziroma največ 
1.700,00 EUR za enostanovanjski objekt.

V primeru opremljanja s skupno MKČN za več eno-
stanovanjskih objektov oziroma za enega ali več večsta-
novansjkih objektov, znaša višina pomoči 60 % upraviče-
nih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

– v primeru vgradnje ene MKČN za 2–3 objekte 
oziroma stanovanja največ: 2.000,00 EUR

– v primeru vgradnje ene MKČN za 4–5 objektov 
oziroma stanovanj največ: 2.500,00 EUR

– v primeru vgradnje ene MKČN za 6 ali več objek-
tov oziroma stanovanj največ: 3.000,00 EUR.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa, montaže in 

zagona MKČN.
Stroški vgradnje (gradbenih del) in prevozni stroški, 

stroški zavarovanj ipd. niso upravičen strošek.
DDV je upravičen strošek.
6. Način prijave in roki
Prijavitelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvar-
da Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Rok za oddajo vloge je 30. 10. 2019.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 

bila najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana 
po pošti s priporočeno pošiljko ali če je bila dostavljena 
v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica najpozneje 
do 12. ure zadnjega dne razpisnega roka, oziroma če 
jo je Mestna občina Nova Gorica prejela pred objavo 
obvestila o zaprtju poziva.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana 
v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni poziv za 
sofinanciranje MKČN«. Upoštevale se bodo vloge, ki 
bodo oddane do porabe sredstev, v vsakem primeru pa 
najkasneje do 30. 10. 2019.
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7. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodil organ 

občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe 
(v nadaljevanju: pristojni organ), ki bo odpiral in obrav-
naval vse prispele vloge po vrstnem redu prispetja, do 
porabe proračunskih sredstev, v vsakem primeru pa 
najkasneje do 30. 10. 2019.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pisno pozvan, 
da vlogo v roku določenem v pozivu, dopolni. Če prijavi-
telj vloge v določenem roku ne dopolni, jo pristojni organ 
s sklepom zavrže.

Nepopolnih vlog, iz katerih je nedvoumno razvidno, 
da ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje, se ne do-
polnjuje, pač pa se zahtevek z odločbo zavrne.

O pravici do sofinanciranja se odloča po vrstnem 
redu prejetih popolnih vlog. Za vlogo, ki je bila ob vložitvi 
nepopolna, se šteje kot datum prejema dan, ko je pristoj-
ni organ prejel vse zahtevane dopolnitve.

Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ 
izda odločbo o dodelitvi sredstev. Postopek o dodelitvi 
sredstev se vodi v skladu z javnim pozivom po pravilih 
splošnega upravnega postopka.

V roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe je upra-
vičenec dolžan vrniti Mestni občini Nova Gorica pod-
pisano pogodbo o sofinanciranju. Če tega ne stori, mu 
pravica do sofinanciranja ugasne.

Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku 
8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo 
na razpis umaknil.

8. Izplačilo sredstev: sredstva se upravičencu 
nakažejo po podpisu pogodbe o sofinanciranju, in si-
cer v roku iz pogodbe, določenem skladno z veljavni-
mi predpisi o izvrševanju proračuna.

9. Nadzor in vračilo sredstev
Prejemnik sredstev v obdobju 5 let od prejema 

sredstev ne sme odtujiti MKČN, za katero je prejel sred-
stva, razen če je bila stavba, za katero se je vgradila 
MKČN, v tem času priključena na javno kanalizacijo 
v upravljanju izvajalca javne službe.

Če je prejemnik sredstev ob oddaji vloge zamolčal 
neresnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki 
so vplivali na dodelitev pravice do sofinanciranja, ali 
če je pred potekom 5 let od prejema sredstev opustil 
delovanje oziroma zaradi nevzdrževanja povzročil ne-
pravilno delovanje MKČN, mora sredstva v celoti vrniti, 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od 
dneva izplačila do dneva vračila.

10. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od 
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 
16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 3/III. Vloga, ki 
jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentaci-
je, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma doka-
zila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
pišete na elektronsko pošto matej.zivec@nova-gorica.si 
ali martina.remec-pecenko@nova-gorica.si ali pokličete 
na tel. 05/33-50-131.

Mestna občina Nova Gorica
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Št. 101-17/2019-10 Ob-2209/19
Pravila sindikata zaposlenih v podjetju Debi-

tel d.d, Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, sprejeta 
dne 23. 12. 2015, ki so v hrambi pri Upravni eno-
ti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad, na podlagi odločbe 
št. 101-57/2015-2 z dne 6. 1. 2016 in so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 1/2016, se po 
pravnomočnosti izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov.

Št. 101-1/2019/3 Ob-2476/19
Upravna enota Izola z dnem 17. 6. 2019 sprejme 

v hrambo statut z nazivom »Pravila organizacije Sindi-
kata reševalne službe slovenske Istre ZD Izola« in ga 
vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno šte-
vilko 30 za sindikat z imenom: Sindikat reševalcev ZD 
Izola, s sedežem: Ulica oktobrske revolucije 11, Izola.

Št. 101-31/2019-4 Ob-2494/19
Statut Sindikata Akademije za gledališče, ra-

dio, film in televizijo (kratica: Sindikat AGRFT), Na-
zorjeva ulica 3, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni 
enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe 
številka 028-5/98 z dne 20. 10. 1998, in je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov pod zaporedno številko 244, 
se z dnem 19. 6. 2019 izbriše iz evidence statutov sin-
dikatov.

Št. 101-3/2019/3 Ob-2516/19
Pravila organizacije sindikata Sindikata reševal-

cev ZD Domžale, s sedežem Mestni trg 2, 1230 Dom-
žale, se z dnem 19. 6. 2019 hranijo pri Upravni enoti 
Domžale pod zaporedno številko 101-3/2019.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

2582 Z 46/2018 Os-2354/19
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upni-

ce Republike Slovenije, matična št.: 5854814000 (Mini-
strstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad 
Kočevje), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, 
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku 
Mladenu Milojica, EMŠO 0101972160068, Podgorska 
ulica 6, Kočevje, zaradi izterjave 9.653,61 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mladenu Milojica, Podgorska ulica 6, Ko-
čevje, se v tem postopku postavi začasno zastopnico, 
odvetnico Olgo Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.

O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD 
Kočevje, Ljubljanska cesta 9, Kočevje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ 
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 9. 2018

VL 41349/2019 Os-2519/19
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Avtošole 
Krkovič d.o.o., Remihova 5, Dolga vas, Kočevje, ki ga 
zastopa zak. zast. Miha Krkovič, Remihova ulica 5, Ko-
čevje, proti dolžniku Nejcu Marič, Ljubljanska cesta 9, 
Kočevje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Lado Orel, Lju-
bljanska ulica 2, Ribnica, zaradi izterjave 792,00 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Nejcu Marič, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado 
Orel, Ljubljanska ulica 2, 1310 Ribnica.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2019

D 378/2018 Os-2417/19
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je po okrajni 

sodnici – svétnici Ireni Mohorko Hernja, v zapuščinskem 
postopku po pokojnem Miranu Kokol, roj. 29. 4. 1952, 
sinu Antona, drž. Republike Slovenije, poročenem, na-
zadnje stan. Kvedrova ulica 44, Pragersko, umrlem 
23. 11. 2018, o postavitvi začasne zastopnice dediču 
Gregorju Kokolu, sklenilo:

Dediču Gregorju Kokolu, EMŠO: 2009979501026, 
stan. Združeno Kraljestvo, 5 Hawke Park Road, BM N22 

Objave sodišč

6RE London, se na podlagi tretjega odstavka 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) v zvezi s 5. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nataša 
Cehtl, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor.

Začasna zastopnica ima v zapuščinskem postopku 
D 378/2018 Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, vse 
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in 
dolžnosti ima od dneva postavitve in vse do takrat, do-
kler sam dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 6. 2019

VL 111498/2018 Os-2364/19

Na podlagi določila 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi z določilom 15. člena Zakona o izvršbi 
in zavarovanju je v izvršilni zadevi upnika Privatinvest 
Podjetje za investicijsko svetovanje, promet nepremič-
nin in poslovne storitve d.o.o., Dunajska cesta 128A, 
Ljubljana, zoper dolžnika Franca Hudournik, Na trgu 7, 
Mozirje, zaradi izterjave zneska 19.726,08 EUR s pp, 
bil s sklepom z dne 7. 2. 2019, opr. št. VL 111498/2018, 
dolžniku Francu Hudourniku, roj. 19. 4. 1970, nazadnje 
stan. Na trgu 7, Mozirje, postavljen začasni zastopnik 
Matjaž Pajk, odvetnik iz Velenja, Trg Mladosti 2.

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

Okrajno sodišče v Velenju
dne 17. 10. 2014

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 144/2017 Os-2248/19

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini je pod opravilno 
številko D 144/2017 v teku zapuščinski postopek po 
dne 15. 10. 1942 umrlem Antonu Mihlju, roj. 3. 2. 1865, 
otroku pok. Josipa (Jožefa) in Marijane Mihelj, roj. Ličen, 
neznanega bivališča.

Zapuščina zapustnika je brez dedičev. Za morebi-
tne dediče ter vse druge, ki bi mislili, da imajo pravico do 
dediščine, je bil na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) objavljen oklic dedičem. Do poteka enoletnega 
roka se k dedovanju ni priglasil nihče.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine.

Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o za-
pustnikovih obveznostih.
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Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave 
tega oklica:

– v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se 
zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapu-
ščine brez dedičev in

– vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev.

Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti po-
trdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega od-
stavka 142.a člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 16. 5. 2019

D 121/2019 Os-2215/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-

puščinski postopek po pokojnem Fartelj Ludviku, sinu 
Ludvika, rojenem 6. 3. 1949, državljanu RS, vdovcu, 
umrlem 19. 1. 2019, nazadnje stanujočem Milčinskega 
ulica 10, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju 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 pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja 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 bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2019

D 816/2018 Os-2245/19
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden za-

puščinski postopek po pokojnem Darku Lorbeku, sinu 
Franca, rojenem 12. 8. 1953, državljanu RS, razveza-
nem, umrlem 29. 10. 2018, nazadnje stanujočem Za-
grad 36a, Celje.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju 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 pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju. Upni-
ki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja 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 bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2019

D 165/2018 Os-2252/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Jožefi Lončarevič, rojeni 23. 1. 1937, 
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 18. 2. 2018, 
nazadnje stanujoči Ulica Frankolovskih žrtev 13, Celje.

Zapustnica po podatkih sodišča ni napisala opo-
roke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče je 
ugotovilo, da zapustnica ni imela dedičev prvega dedne-
ga reda, znani dedinji drugega dednega reda pa sta se 
dedovanju odpovedali. Sodišču ni znano, ali je še kaj 
dedičev drugega dednega reda, zlasti po očetovi strani, 
oziroma če teh ni, ali in katere dediče je zapustnica za-
pustila po starih starših po svojem očetu.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 5. 2019

D 203/2003 Os-2236/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Oman Mariji, rojeni 2. 8. 1908, na-
zadnje stanujoči Rateče 154, ki je umrla dne 21. 2. 1994.

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

Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojni Oman 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 17. 5. 2019

D 244/2007 Os-2237/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojni Mežik Mariji, rojeni 3. 10. 1872, 
nazadnje stanujoči Rateče 36, ki je umrla dne 22. 9. 
1957.

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

Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojni Mežik 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 17. 5. 2019

D 197/2004 Os-2238/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Oman Jožetu, rojenem 4. 6. 
1899, nazadnje stanujoč Bela peč (Fusine Laghi) št. 9, 
Italija, ki je umrl dne 8. 1. 1981.

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

Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Oman Jožetu, naj se 
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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 17. 5. 2019

D 128/96 Os-2239/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Petrič Tereziji, rojeni 2. 5. 1890, 
nazadnje stanujoči Rateče 147, ki je umrla dne 30. 12. 
1957.

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

Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojni Petrič Tereziji, 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 17. 5. 2019

D 103/2003 Os-2240/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Mertelj Jožetu, rojenem 9. 5. 
1881, nazadnje stanujoč Rateče 122, ki je umrl dne 
29. 8. 1966.

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

Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnem Mertelj Jožetu, 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 17. 5. 2019

D 306/2018 Os-2284/19
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojni Ribić Nedeljki, rojeni Vasić, hčerki 
Đurađa in Savke, rojeni 15. 4. 1942, nazadnje stanujoči 
Ulica Viktorja Kejžarja 32A, Jesenice, ki je umrla dne 
11. 10. 2018.

V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Jesenice 
in denarna sredstva.

Ker dediči zapustnice niso znani, na podlagi dolo-
čila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ribić 
Nedeljki, 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 23. 5. 2019

D 366/2016 Os-2253/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Žagar Petru, sinu Ivana, roj. 1. 1. 1904, državlja-
nu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Predgrad 31 

(prej št. 55), Stari trg ob Kolpi, umrlemu dne 9. 12. 1963, 
ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, 
sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. še 
kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, 
saj se tudi na izdani oklic neznanim dedičem v oklicnem 
roku enega leta ni nihče javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedo-
vanju ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine pa priložijo prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lah-
ko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenijo, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2019

D 360/2016 Os-2254/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Majerle Rudolfu, sinu Marka, roj. 14. 2. 1894, 
kmetu, državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu 
Predgrad 5 (prej 80), Stari trg ob Kolpi, umrlemu 21. 6. 
1973, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, 
sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zapustniku 
kakšni dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem, 
saj se tudi na izdani oklic neznanim dedičem v oklicnem 
roku enega leta ni nihče javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedo-
vanju ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine pa priložijo prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lah-
ko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2019

D 218/2017 Os-2255/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Šterk Martinu, roj. 19. 4. 1891, nazadnje stanu-
jočemu Predgrad 49, Stari trg ob Kolpi, umrlemu 13. 3. 
1955, ravno tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
t. i. prvega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, 
sodišče pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zapustniku 
še kakšni drugi dediči, ki bi prišli v poštev za dedovanje 
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po njem, saj se tudi na izdani oklic neznanim dedičem 
v oklicnem roku enega leta ni nihče javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedo-
vanju ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev, potrdilo o vložitvi predloga za začetek 
stečaja zapuščine pa priložijo prijavi zahteve za prenos 
zapuščine v stečajno maso.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, lah-
ko upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 5. 2019

D 313/2016 Os-2217/19
Zapuščinska zadeva: po pok. Kozlovič Marjanu, 

roj. 25. 4. 1930, nazadnje stanujoč Trsek 27, Marezige, 
umrl 18. 5. 2016.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je nastopilo zako-
nito dedovanje v 2. dednem redu. K dedovanju so bili 
poklicani sestra Ana Deponte, nečaki Emil Kozlovič, 
Lucija Božič, Meri Argenti, Gvido Kozlovič, Marta Hrvatin 
in pranečak Branko Markežič. Sodišču pa niso znani po-
datki o zapustnikovi sestri Vittorii Coslovich, por. Visintin 
ter potomci po pok. zapustnikovi sestri Angeli Coslovich 
in pok. zapustnikovem nečaku Darju Kozloviču.

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 Med-
ved, Šared 28/H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2019

D 98/2018 Os-2405/19
Zapuščinska zadeva: po pok. Stefani Carlu (Ste-

pančič Karlu), sin. pok. Antonia, roj. dne 6. 3. 1909, 
nazadnje stanujočem v Trstu, Republika Italija, umrlem 
dne 11. 2. 1990.

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 Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2019

D 227/2018 Os-2424/19
Zapuščinska zadeva po pok.: Aleksander Riosa, 

roj. 25. 4. 1906, nazadnje stanujoč: Dolani, Pobegi, umrl 
dne 1. 9. 1962.

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 Med-
ved, stanujoč Šared 28/h, Izola.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovi-
lo, da se je zapustnik dne 14. 2. 1943 poročil v Škedenj, 
ki je del mesta Trst, kjer je tudi 1. 9. 1962 umrl.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 6. 2019

D 70/2019 Os-2218/19
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, 

v zapuščinski zadevi po dne 2. 2. 2019 umrlem Rafaelu 
Gramcu, sinu Vincencija, roj. 18. 10. 1962, nazadnje 
stan. Dolenji Leskovec 5, Brestanica, podaje naslednji 
oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Rafaelu Gramcu, roj. 
18. 10. 1962, nazadnje stan. Dolenji Leskovec 5, Bre-
stanica, umrl dne 2. 2. 2019, katerih podatkov sodišče 
nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na 
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 5. 2019

D 254/2018 Os-2410/19
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier, 

v zapuščinski zadevi po dne 2. 1. 2016 umrlem Stani-
slavu Metelku, sinu Štefana, roj. 8. 10. 1921, neznanega 
kraja, Avstralija, podaje naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Stanislavu Metelku, 
sinu Štefana, roj. 8. 10. 1921, neznanega kraja, Avstra-
lija, umrlem 2. 1. 2016, katerih podatkov sodišče nima, 
se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni 
deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, prigla-
sijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 6. 6. 2019

I D 2976/2018 Os-2221/19
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Zdenku Gruden, rojen 20. 10. 
1936, umrl 27. 9. 2018, nazadnje stan. Brezje pri Do-
brovi 40, Dobrova - Polhov Gradec, državljan Republike 
Slovenije.

Zapustnik je napravil oporoko, s katero je vse pre-
moženje zapustil svoji zunajzakonski partnerki. Zapu-
stnik ni imel potomcev, starša sta umrla pred njim, bil 
je edinec. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli 
v poštev kot zakoniti dediči III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) poziva zapustnikove dede in babice, njihove 
potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične 
zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča ter 
Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2019
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V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Širec Dušanu, roj. 
23. 5. 1929, drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Ljubljanska 
ulica 27B, Maribor, umrlem 2. 10. 2017, gre za zapušči-
no brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini 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 predlo-
ga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2019

I D 206/2018 Os-2260/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Borisu Satler, roj. 
1. 3. 1963, drž. RS, vdovec, nazadnje stan. Zgornja 
Velka 36a, Zg. Velka, ki je umrl 15. 1. 2018, je sodišče 
ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi dediči I. in 
II. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči 
III. dednega reda, pri čemer pa sodišče ne razpolaga 
s podatki o vseh dedičih tega dednega reda.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete 
in strici zapustnika oziroma njihovi potomci) ter vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, 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 16. 5. 2019

D 280/84 Os-2219/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 16. 3. 1984 umrli Šuligoj Frančiški, hči 
Ivana, roj. 27. 3. 1908, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Avče 25.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 

zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 4. 2019

D 184/72 Os-2250/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 3. 9. 1972 umrlem Beznik Valentinu, rojenem 
dne 8. 2. 1885, nazadnje stanujočem Pod Rebrom 3, 
Bohinjska Bistrica, in sicer zaradi dedovanja premoženja 
Agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica.

Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedi-
čih zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obrav-
navo oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.

Vse zakonite dediče zapustnika pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu 
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od ob-
jave oklica ne bodo zglasili pri sodišču, bo sodišče na-
daljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 5. 2019

Oklici pogrešanih

N 12/2019 Os-2459/19

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-
gatelja Božidarja Kompara, Žapuže 37/a, Ajdovščina, ki 
ga zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini, po-
stopek o razglasitvi pogrešanih: 1. Alojzij Kurat, neznane-
ga bivališča, 2. Marija Kurat, neznanega bivališča, ki ju za-
stopa Helena Devetak, odvetnica v Novi Gorici, za mrtva.

Iz pridobljenih listin izhaja, da je bil Alojzij Kurat rojen 
dne 2. 7. 1887 (ali dne 30. 6. 1887, kot to izhaja iz podat-
kov Škofije Koper) v Vipavskem Križu. Bil je sin Pantale-
ona Kurat in Marije, roj. Škerl. Imel naj bi še brata Angela 
Kurata in Kornelija Kurata. Zakonsko zvezo je sklenil dne 
1. 5. 1910 (ali dne 1. 5. 1913, kot to izhaja iz podatkov 
Škofije Koper) v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Rojanu, 
Trst. O datumu smrti ni evidentiranih podatkov.

Marija Kurat je bila rojena Škerl in po vsej verje-
tnosti je bila mati zgoraj navedenega Alojzija Kurata. 
Iz podatkov Škofije Koper je razvidno, da je bila sirota, 
rojena 1. 2. 1847, poročena 25. 11. 1884 s Pantaleonom 
Kuratom, umrla je 8. 2. 1929. Drugi podatki o obeh po-
grešanih ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Alojzija Kurata in Marije Kurat, naj ja-
vijo 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 pogrešana razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 12. 6. 2019

N 39/2018 Os-2462/19

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za 
proglasitev pogrešanega Klun Leopolda, roj. 17. 4. 1898 
v Črnem Potoku pri Kočevju, sina Klun Antona in Agnes, 
z zadnjim znanim stalnim prebivališčem na Dunaju v Av-
striji, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
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nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 6. 2019

N 13/2019 Os-2426/19
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je v nepravdni 

zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji 
oddelek v Murski Soboti, Kocljeva 1a, Murska Sobota, 
zoper nasprotnega udeleženca Žerdin Matija, Kanada, 
ki ga zastopa skrbnica za posebni primer, odvetnica 
Irma Hrelja Császár, v teku postopek za razglasitev po-
grešanca za mrtvega.

Pogrešani Žerdin Matija, rojen 22. 2. 1939 v Hotizi, 
očetu Žerdin Jožefu in materi Žerdin Mariji, nazadnje 
živeč v Kanadi, se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 10. 6. 2019

I N 10/2019 Os-2415/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Fak Silvestre, Bate 15, Grgar, ki jo zastopa odv. 
Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, po-
stopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer 
Hvala Rafaela, pok. Štefana, roj. 6. 11. 1901, neznanega 
bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in 
sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po 
pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da naj bi se rodil dne 
6. 11. 1901, očetu Štefanu in materi Antoniji Vončina in 
izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba 
živa, ne obstaja noben drug podatek.

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2019

I N 11/2019 Os-2416/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Fak Silvestre, Bate 15, Grgar, ki jo zastopa odv. 
Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, po-
stopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer 
Jogan Radoslava, roj. 1. 1. 1936, z zadnjim prebivali-
ščem B:O:X:594, Waikerie, A. Australia, 5330, Avstralija, 
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center 
za socialno delo Severna Primorska, po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da naj bi umrl dne 
3. 6. 2011 v Avstraliji in izpiska iz zemljiške knjige, da 
je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešanega Jogan Radoslava, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 5. 2019

N 22/2019 Os-2464/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešanega 
Jakoba Kende, za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani sin Marije, rojene 
Ručna in Antona Kende. Rojen je bil 19. 7. 1862 v Sta-
rem selu. Poročen je bil s Katarino Uran in z njo imel 
sina Franca Kendo, ki je bil rojen 10. 7. 1895 in je umrl 
10. 2. 1954 ter hčerko Marijo, ki je bila rojena 12. 3. 
1886. Jakob Kenda je na naslovu Staro selo 2, živel še 
v letu 1936.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Sebastian Cencič, odvetnik v Od-
vetniški pisarni Ivana Makuca v Tolminu.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njego-
vi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni 
primer, v treh mesecih od dneva objave oklica, sicer bo 
sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega 
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem 
postopku – ZNP-1.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 6. 2019
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Spričevala preklicujejo

Grlj Ana Maria, Hrvatini 115 A, Koper – Capodistria, 
indeks, št. 20140051, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna 
fakulteta, leto izdaje 2014. gne-340617

Kupčič Andrej, Dominkuševa ulica 8, Maribor, 
diplomo, izdajatelj FERI MB, UM, leto izdaje 1993. 
gnj-340612

Marčun Matej, Trata 10, Radomlje, indeks, 
št. 20140126, izdala Pravna fakulteta, Univerza v Lju-
bljani, leto izdaje 2014. gnh-340618

Plavčak Aleš, Pečica 20b, Podplat, diplomo 
št. RI-395, izdajatelj Univerza v Mariboru, leto izdaje 
2007. gny-340622

Svečko Nina, Prešernova 7c, Velenje, indeks, 
št. 20120264, izdala Pravna fakulteta Ljubljana, leto 
izdaje 2012. gng-340619

Drugo preklicujejo

ANTON KEK S.P., Pluska 4, Trebnje, licenco, 
št. 05016581, veljavnost do 26. 9. 2020. gnb-340620

Čuk Vilijan, Fazan 9, Portorož – Portorose, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 607932, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 
1997. gnl-340610

Dobravc Matjaž, V Boršt 7, Radomlje, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500022451001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnf-340616

Dobravc Rok, Kersnikova ul. 1, Dob, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500031812001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnk-340611

Drobnič Tamara, Imeno 1b, Podčetrtek, službe-
no izkaznico, št. 3860-367009, izdano na ime Tamara 
Počivavšek, izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. 
gng-340615

Galić Abubekrin, Brilejeva 20, Ljubljana, certifikat 
za NPK varnostnik/varnostnica, št. C157, leto izdaje 
2006. gnh-340614

Preklici

Karišik Siniša, Meljska cesta 55, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500035042003, izdal Cetis 
Celje d.d. gnv-340625

Križman Tina, Podgrad 3j, Podgrad, študentsko iz-
kaznico, št. 31090134, izdala Fakulteta za farmacijo. 
gni-340613

MATEJA MATKO S.P., Trpčane 41A, Ilirska Bistrica, 
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje 
cestnega prevoza potnikov, št. 803160, izdano na ime 
Mateja Boštjančič, izdajatelj Ministrstvo za infrastruktu-
ro, leto izdaje 2015. gnz-340621

Pristavec Igor, Podpeč 39b, Brezovica pri Ljubljani, 
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne 
usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem prome-
tu, št. 603582, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, 
leto izdaje 1997. gnx-340623

RADIKA PREVOZI d.o.o., Celovška cesta 264, 
Ljubljana, izvod licence, št. GE007721/04404/007, za 
vozilo reg. št. LJ003-CL, veljavnost do 21. 12. 2020. 
gnw-340624
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