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Javni razpisi
Ob-2644/20
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako
P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objav
ljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020,
Ob-2580/20. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1. Splošni pogoji kandidiranja
Se v prvem odstavku (»Vlagatelj mora izpolnjevati
vse naslednje pogoje«) dodata dve novi točki:
r) da med vlagateljem in MGRT, Slovenskim podjet
niškim skladom, Javno agencijo Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskim regionalno razvojnim
skladom niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med prijaviteljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih
obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga;
s) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Se tretji odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
»Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima
status državne pomoči, skladno z Začasnim okvirjem
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID 19.«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 302-4-0/2020/6

Ob-2626/20

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
dopolnitev javnega razpisa
»Natečaj za podelitev finančnih spodbud
za najboljši poslovni model
in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«
Št. 302-4-0/2020/2 z dne 28. 2. 2020.

V Javnem razpisu »Natečaj za podelitev finančnih
spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020« se spremeni:
– besedilo v točki 3.2. Predmet javnega natečaja,
tako da se glasi:
Predmet razpisa je izbor do največ 56 najboljših poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje
registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na
enakem razpisu v letu 2019.
– besedilo v točki 4. Ciljne skupine/upravičenci,
tako da se glasi:
upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki
so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o.
ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje
ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT
točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela
uvrstile med prvih 56 najbolje ocenjenih.
– besedilo v četrtem odstavku točke 7. Merila za
ocenjevanje vlog, tako da se glasi:
Postopek poteka dvostopenjsko. Najprej komisija
oceni prispele vloge po navedenih merilih za ocenjevanje in jih razvrsti po številu doseženih točk. Prijavitelji 56 vlog, ki bodo v okviru ocenjevanja na 1. stopnji
dosegle višje število točk, bodo povabljeni na osebne predstavitve poslovnega modela in idej pred komisijo, ki bo izvedla ocenjevanje 56 vlog na 2. stopnji. Po
osebnih predstavitvah bo komisija izbrala in s finančno spodbudo nagradila do največ 56 predstavljenih
poslovnih modelov na podlagi njihovih osebnih predstavitev, kjer se bo ocenjevala izvirnost in prepričljivost predstavljenega poslovnega modela. Vloge, ki
ne bodo povabljene na osebno predstavitev, se zaradi
prenizkega števila doseženih točk na 1. stopnji ocenjevanja, zavrne.
– besedilo v šestem odstavku točke 7. Merila za
ocenjevanje vlog, tako da se glasi:
Na podlagi seštevka ocen obeh stopenj ocenjevanja, bo komisija predlagala dodelitev spodbude največ
56 najboljšim prijaviteljem poslovnih modelov. Vloge, ki
ne bodo predlagane za dodelitev spodbude, se zaradi
prenizkega števila doseženih točk, zavrne.
– besedilo v točki 8. Okvirna višina sredstev, ki so
na razpolago, tako da se glasi:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 168.000 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
PP 0207 – spodbujanje ženskega podjetništva, za leto
2020.
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Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-2643/20
Popravek
Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
Ptuju in Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu
pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za
energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine
Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20, v nadaljevanju:
koncesijski akt) objavljata popravek objave javnega
razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta
energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo
objektov Občine Videm in Občine Podlehnik (Uradni
list RS, št. 108/20).
Popravi se besedilo objave javnega razpisa kot
sledi:
V drugem odstavku 3. poglavja objave se datum
16. 9. 2020 nadomesti z datumom 23. 9. 2020, na način, da se besedilo glasi: Končni rok za prejem prijav
je 23. 9. 2020 do 10. ure.
V četrtem odstavku 3. poglavja objave se datum
16. 9. 2020 nadomesti z datumom 23. 9. 2020, na
način, da se besedilo glasi: Javno odpiranje prijav bo
potekalo na naslovu Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, dne 23. 9. 2020 ob 10.15.
V 8. poglavju objave se datum 31. 8. 2020 nadomesti z datumom 7. 9. 2020, na način, da se besedilo
popravljenega stavka glasi: Skrajni rok za postavitev
vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 7. 9. 2020 do
10. ure.
Vso preostalo besedilo objave ostane nespremenjeno.
Občina Videm
Št. 430-20/2020/6

Ob-2636/20

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis
za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev
trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po
spolu, št. 340-20/2020
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad
Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki
je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:
– izvedbo individualnih informativnih razgovorov
s prosilci za mednarodno zaščito,
– pripravo poročila o razgovoru,
– priprava dodatnega informacijskega materiala
o trgovini z ljudmi, ki ga prosilci prejemejo na razgovoru,
– evalvacijo projekta,

– vodenje projekta,
– izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta
oziroma najkasneje do 31. 12. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan
v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz
Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim
poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija,
goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje
podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost
v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo
sedež.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje,
ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb
uporabnikov in naročnika.
Področje dela prijavitelja projekta mora biti oprav
ljanje dejavnosti na humanitarnem področju, področju
migracij ali področju dela z ranljivimi skupinami oseb.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in
ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in
finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani
naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih
projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na
nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje
projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne
izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se
vloga izloči.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje
javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni
skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih
je 67.
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Merilo
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/8) formalno ustrezno izpolnjen?
– Ali je računsko pravilen?
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6) formalno ustrezno izpolnjen?
– Ali je skladen projektni proračun s proračunom v Prilogi IV/8?
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
– Ali so navedeni cilji projekta?
2. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja, namenjeni žrtvam trgovine z ljudmi
– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS izvedel projekte, namenjene žrtvam trgovine z ljudmi ali nasilja?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 1 projekt, namenjen ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 2 projekta, namenjena ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 3 ali več projektov, namenjenih ciljni populaciji v zadnjih dveh letih
3. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja, namenjeni ranljivim osebam s posebnimi potrebami
– Ali je prijavitelj v zadnjih dveh letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS izvedel projekte, namenjene skupinam oseb, ki jih prvi odstavek 22. točka 2. člena
Zakona o mednarodni zaščiti prepozna kot ranljive osebe s posebnimi potrebami ter ali je
vsak trajal 4 mesece ali več?
Prijavitelj ni izvajal projektov, namenjenih tej populaciji ali so bili ti krajšega trajanja od
zahtevanega v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena zgolj eni od navedenih skupin oseb,
vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 2 različna projekta, namenjena različnima navedenima skupinama oseb,
vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, namenjenih zgolj eni od navedenih skupin
oseb, vsakega v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
Prijavitelj je izvedel 3 ali več različnih projektov, vsak namenjen različni od navedenih skupin
oseb, vsak v trajanju 4 ali več mesecev v zadnjih dveh letih
4. Poleg v tej razpisni dokumentaciji zahtevanih aktivnosti, prijavitelj ponuja dodatne
inovativne aktivnosti s področja preprečevanja trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po
spolu
– Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine?
– Ali ponujene dodatne (inovativne) vsebine temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine?
– Ali je jasno razvidno, da ponujene dodatne (inovativne) vsebine prinašajo dodano vrednost?
Niso ponujene/predstavljene dodatne (inovativne) vsebine ali so neustrezne
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so slabo predstavljene in/ali ne prinašajo dodane
vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine
Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih
potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost
5. Izvedljivost projekta
a) Ali je opis metode dela v projektni prijavi ustrezen glede na načrtovane aktivnosti/naloge
potrebne za izvedbo projekta?
– Ali so metode dela jasno opredeljene?
– Ali opisane metode dela vodijo do ciljev projekta?
Niso opisane metode dela v projektni prijavi ali pa so neustrezne – ne vodijo do ciljev projekta
Opisane metode dela v projektni prijavi so slabo zastavljene in/ali slabo opisane
Opisane metode dela v projektni prijavi so dobro zastavljene, vendar pomanjkljivo opisane
Opisane metode dela v projektni prijavi so ustrezno zastavljene in opisane
b) Ali so prepoznana kritična tveganja ter ukrepi za njihovo odpravo?
– Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta?
– Ali prijavitelj predvideva ustrezne ukrepe za odpravo kritičnih tveganj?
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Merilo
Število možnih točk
Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in
0
niso povezana
Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za
3
njihovo odpravo pomanjkljivo opisani
Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in
5
ustrezno opisani
6. Stroškovna učinkovitost
10
Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na
0
trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni
5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
7. Ali prijavitelj spodbuja redno zaposlovanje izvajalcev projektnih aktivnosti ?
4
Gre za ocenjevanje deleža redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih
oseb na projektu (podjemna pogodba, avtorska pogodba, študentsko delo, s.p., prostovoljno
delo itd.)
Manj kot 60 %
0
Med 60 % in 69,99 %
1
Med 70 % in 79,99 %
2
Med 80 in 89,99 %
3
Nad 90 %
4
8. Prijavitelj lahko žrtvam zagotovi varno nastanitev
3
Ne
0
Da
3
9. Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi
5
izkušnjami in znanjem angleškega jezika?
– Ali prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov s pridobljeno strokovno izobrazbo
2. bolonjske stopnje ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) smeri psihologija, socialno
delo, sociologija ali druga družboslovna smer in vsaj 1 leto delovnimi izkušnjami na področju
nudenja psihosocialne pomoči žrtvam nasilja v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa
v Uradnem listu RS ter najmanj pasivnim znanjem angleškega jezika?
Prijavitelj ne zagotavlja izvajalcev informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi
0
izkušnjami in znanjem angleškega jezika
Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi
5
izkušnjami in znanjem angleškega jezika
10. Ali lahko prijavitelj zagotavlja trajnost projekta
3
Da
3
Ne
0

Pri vsakem merilu vloga prejme število točk, kot je
razvidno iz zgoraj podane ocenjevalne lestvice. Vloge
morajo pri merilu št. 9 »Prijavitelj zagotavlja izvajalce informativnih razgovorov z ustrezno izobrazbo, delovnimi
izkušnjami in znanjem angleškega jezika« doseči vsaj
5 točk, v nasprotnem primeru se vloga izloči.
Izbran bo en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel
največje število točk, pri čemer mora vloga za projekt po
merilih prejeti najmanj 51 točk, v nasprotnem primeru
se vloga izloči.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih projektov.
V primeru, da bosta dva ali bo več prijaviteljev po
zgoraj navedenih merilih doseglo enako število točk, bo
izbran tisti prijavitelj, ki je po merilu št. 4 dosegel večje
število točk.

5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost projekta je
35.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev
Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje
v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 14. 9. 2020, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje
bo potekalo predvidoma 14. 9. 2020, ob 12.15.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od
dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo
sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internet
nem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodat
na pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali
dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na
internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem
naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodat
nih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd.,
v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge
zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodat
na pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov:
gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni
razpis za izvedbo projekta »izvajanje projekta PATS –
Informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali
nasilja po spolu«, št. 430-20/2020«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom
roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik
prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne
3. 9. 2020.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov
Ob-2646/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni razpis
Spodbude za digitalno transformacijo MSP
(P4D-C19)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 289) spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
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 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
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Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 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 skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta 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), (EU) št. 1719/2018, (EU) št. 711/2019, (EU)
št. 460/2020, (EU) št. 558/2020, (v nadaljevanju: Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta 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,
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 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 organi (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 regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 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 skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju 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 Izvedbeno 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, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7), zad
njič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih
za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve preno-
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sa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja
o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov
obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za
beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne
14. 2. 2019, str. 15),
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe 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 teritorialno 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 Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za poročila o izvajanju za cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ in „evropsko teritorialno sodelovanje“ ter vzorcev za poročilo o napredku
in letna poročila 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 skup
nih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
(UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/616
z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo
(EU) št. 508/2014 Evropskega 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 ukrepov 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 Komisija 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 dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 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 ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5.
2016; v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR),
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS, št. 94/07 – v nadaljevanju ZVOP-1),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001.3.0 z dne 15. februarja 2018,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 s spremembami z dne 11. decembra 2018,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združ
ljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014,
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo
in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno
in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU)
št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov
(UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba Komisije 1407/2013/EU),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep
Vlade RS št. 47602-31/2019/4 z dne 17. 12. 2019),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjet
niškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme:
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2 z dne 18. 3. 2016,
– Program izvajanja finančnih spodbud COVID
19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
št. 303-21/2020/26 z dne 24. 6. 2020,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa med Javnim skladom Republike Slovenije
za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo z dne 6. 5. 2016, Dodatka 1 h Krovnemu
sporazumu o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa
z dne 3. 4. 2017 in Dodatka 2 h Krovnemu sporazumu
o načinu izvajanja nalog izvajalskega organa z dne
5. 12. 2017,
– pogodbe št.: SPS – 2020/P4D-C19-AM o izvajanju in financiranju javnega razpisa za digitalno transformacijo (sklenjene med Javnim skladom Republike
Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski
razvoj in tehnologijo dne 12. 8. 2020) in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski
sklad, št. 3-1/2/MGRT/0 za javni razpis »Spodbude za
digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)« z dne 13. 8.
2020.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri
Javnem razpisu za spodbude za digitalno transformacijo
MSP (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska 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 3: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo
za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe 3.1:
»spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem
ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja 3.1.2: »povečanje dodane
vrednosti MSP«.
2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih
podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na
osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga uprav
ljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe
v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje
dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih. Vlaganja bodo podjetjem
omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih
in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega
položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih
in prodor na nove trge ter tržne niše.
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Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo
poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
v podprtih podjetjih.
Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 150 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih
v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega za najmanj 3 %.
2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti
in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča
digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne
transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo
poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih
modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih
mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0. Posamezne aktivnosti in pričakovani rezultati so natančneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji v točki IV.
2.3 Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale na dveh programskih
območjih:
– Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
– Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis
sedež/poslovno enoto/podružnico na tem območju. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Vlagatelji s sedežem v katerikoli drugi državi članici, ki ob oddaji vloge nimajo poslovne enote/podružnice
v Republiki Sloveniji, bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti
operacije in v Republiki Sloveniji ustanovili poslovno
enoto/podružnico najkasneje do dneva sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Sedež/poslovna enota/podružnica
morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/Sodni
register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni
razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij in občini se bo v celoti izvajala aktivnost.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz
seznama: https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.
3. Ciljne skupine/upravičenci: na javni razpis se
lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja,
z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki
ali zadruge. Za opredelitev MSP in določitev velikosti
podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe
Komisije 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo
tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev
fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe
Komisije 651/2014/EU.
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4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko Sklad odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec 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.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti in pravne oblike).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz nepovratnih
javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri
povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom
oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ne sme priti do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
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6. Vlagatelj 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 v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno
z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
7. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane 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 ribiške 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 primerih:
– 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.
9. Vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
10. Vlagatelj za iste že povrnjene 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 sofinanciranja).
4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje
v zvezi s sedežem ali podružnico in lokacijo izvajanja
operacije navedene v točki 2.3 javnega razpisa.
2. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga.
3. Vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov,
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel
v obrazcu 1 Prijavni list z izjavami vlagatelja.
4. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen
Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki
mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij:
– Izkušnja kupca,
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih
mest,
– Kibernetska varnost,
– Industrija 4.0 (samo za vlagatelje, ki proizvajajo
proizvode in spadajo v okviru Standardne klasifikacije
dejavnosti v področje C – Predelovalne dejavnosti).
4.3 Pogoji 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 obdobju 2014–2020«.
2. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči
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v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se
upošteva v to obdobje), kot določa shema državnih pomoči de minimis.
3. Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti)
upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
javnega razpisa.
4. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.
5. Iz vloge mora izhajati, da bo vlagatelj izvedel digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo
zaključil najkasneje do 30. 9. 2021.
6. Operacija se ne sme začeti pred 12. 3. 2020. Vsi
dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila,
are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko
izvršijo šele od 12. 3. 2020.
7. Minimalna višina upravičenih stroškov operacije je 50.000,00 EUR. Načrtovana skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov operacije (subvencija)
znaša do 60 % oziroma nominalno lahko znaša najmanj
30.000,00 EUR ter največ 100.000,00 EUR.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
Za vse pravočasne in popolne vloge za posamezno
odpiranje komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Št. Naziv merila
1.
2.
3.
4.
5.

Ocena projekta digitalne
transformacije vlagatelja
Ocena skladnosti akcijskega načrta
z zastavljenimi cilji
Vpliv na okolje
Povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega
Status vlagatelja
Skupaj:

Proračunska postavka
PP 160063, PN3.1-Spodbujanje
podjetništva-14-20-V-EU
PP 160065, PN3.1-Spodbujanje
podjetništva-14-20-Z-EU
Skupaj:

Najvišje
število točk
35
20
20
15
10
100

Programsko območje
Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija
Kohezijska regija
Zahodna Slovenija

Vsa namenska sredstva EU so namenska sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunski leti 2020 in 2021, oziroma traja do
porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS.
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Največje število točk je 100 točk. Način uporabe
in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta
natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Merila za ocenjevanje vlog.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več
vlagateljev 60 ali več točk in je zahtevan skupni znesek
za sofinanciranje operacij večji, kot je na razpolago
sredstev za posamezno odpiranje, imajo prednost tisti
vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk
pri merilu št. 1, nato št. 2, nato št. 3, nato št. 4, nato št. 5
in nazadnje bodo imele prednost vloge vlagateljev po
dodatnem merilu: Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14)
glede na sedež podjetja vlagatelja oziroma poslovni naslov njegove podružnice, kjer se aktivnost izvaja:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dodatno merilo: Indeks razvojne
ogroženosti
Pomurska
Zasavska
Primorsko-notranjska
Podravska
Koroška
Posavska
Goriška
Savinjska
Obalno-kraška
Gorenjska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska

Št. točk
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk, bodo imele prednost
vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se
sistemski datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
15.000.000,00 EUR.

Leto 2020

Leto 2021

Skupaj

2.500.000,00

5.000.000,00

7.500.000,00

2.500.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

7.500.000,00
15.000.000,00

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazdeljen tudi v primeru,
da preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja ali pa ne omogoča realne izvedbe nove-
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ga odpiranja, kar se objavi na spletnih straneh Sklada.
Nerazdeljena sredstva izvedenega odpiranja se lahko
prenesejo v naslednje odpiranje. Višino nerazdeljenih
sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje, bo Sklad
objavil na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna
dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh
sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane
ta del sredstev nerazdeljen.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim
vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada,
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe
o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali
spremeni, z objavo v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij je za programsko območje
Kohezijska regija vzhodna Slovenija 75 %:25 %, za programsko območje Kohezijska regija zahodna Slovenija
pa 70 %:30 %.
Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje
upravičenih stroškov operacije se bodo zagotavljala
s strani lastnih virov upravičenca.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je:
– od 12. 3. 2020 do 30. 10. 2020 za prvo izplačilo.
– od 12. 3. 2020 do 30. 9. 2021 za drugo izplačilo.
Upravičeni strošek nastane, ko je storitev opravljena oziroma ko je blago dobavljeno, skladno s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt z ustrezno
listino. Enako velja pri stroških dela, kjer strošek nastane, ko je delo opravljeno in podprto z ustrezno listino.
Upravičeni stroški upravičenca morajo biti plačani
v celoti, najkasneje do oddaje zahtevka za izplačilo. Obdobja upravičenosti izdatkov operacije za posamezno
izplačilo so do:
– najkasneje 5. 11. 2020 za prvo izplačilo,
– najkasneje 10. 10. 2021 za drugo izplačilo.
Upravičeni izdatek upravičenca nastane z dnem
plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino,
ki njegov nastanek ustrezno dokazuje. Roki za oddajo
zahtevkov za izplačilo so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji v točki IV (poglavje 4. Roki in dokazila
za predložitev zahtevka za izplačilo) in bodo na ravni
operacije določeni s pogodbo o sofinanciranju.
Obdobje upravičenih javnih izdatkov je od 12. 3.
2020 do 31. 12. 2021 oziroma traja do porabe sredstev.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene
sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve:
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5.
2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju:
shema državnih pomoči de minimis).
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Upošteva se pravilo kumulacije državnih pomoči,
kar pomeni, da skupna višina državne pomoči enotnemu podjetju za operacijo za isti namen ne bo presegla
največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči
v zadnjih treh poslovnih letih (leto odobritve pomoči se
upošteva v to obdobje), kot to določa shema državne
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. 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 odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopnimi na spletni strani
http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (dostopnimi na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev
(zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa
neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove
programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam
prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so
upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani
z aktiviranjem/instalacijo opreme v tehnološki proces, ki
se smatrajo kot upravičen strošek, v kolikor so sestavni
del računa nakupa opreme (ne glede na to, ali so navedeni eksplicitno ali ne);
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški
usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljav
lja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja
s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega
stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški
storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji.
Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije
(zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere
procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za
načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter/ali stroške
zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi
digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili
izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
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– posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški
ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški
odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev itd.), ki predstav
ljajo največ 15 % stroškov plač za zaposlene, skladno
z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva in stroški izdelave Akcijskega načrta iz točke 4.2.4.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se bodo uveljavljali na osnovi
dejansko plačanih stroškov in na podlagi poenostavljenih oblik obračunavanja stroškov. Dokazila za nastanek
upravičenih stroškov so opredeljena v točki IV razpisne
dokumentacije (poglavje 4. Roki in dokazila za predložitev zahtevka za izplačilo).
10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za stroške neopredmetenih osnovnih sredstev in stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljav
ljanje upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki bodo
nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bili plačani
v obdobju upravičenosti izdatkov, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Upravičenci morajo izvesti operacijo v skladu
s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
(iii) načelo transparentnosti javnega naročanja, (iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in (v) načelo
sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na
način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži.
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri konkurenčne oziroma relevantne ponudbe. V kolikor gre za specifično opremo
sestavljeno po meri upravičenca ali pa na trgu ne obstaja več ponudnikov opreme, mora upravičenec predložiti
dokumentacijo o izboru zunanjega izvajalca, ki bo dokazovala gospodarno ravnanje ter tržno ceno, v skladu
s prejšnjim odstavkom.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme
biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več. Za
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije
direktorja oziroma predsednika.
10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za
stroške dela
Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji, se za uveljav
ljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto je določena na podlagi Metodologije za izračun standardnega
stroška na enoto za stroške plač in povračil stroškov
v zvezi z delom za javni razpis za spodbude za digitalno
transformacijo (P4D-C19) (Ministrstvo, julij 2020, ki je
kot priloga sestavni del tega javnega razpisa (razpisne
dokumentacije)). Osnova za izračun standardne lestvice stroška na enoto so pravna izhodišča in cena za fi-
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nanciranje raziskovalno razvojnih dejavnosti v Sloveniji
Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
(ARRS) za leto 2020. Pri določitvi standardne lestvice
stroška na enoto je uporabljena pravna podlaga in metodologija določitve letne vrednosti financiranja zaposlenih, ki izvajajo RR projekte, za leto 2020 za začasne
cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi
enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in je izražena na uro opravljenega dela. Skladno
z metodologijo je strošek dela:
– za razvoj in izvedbo digitalne transformacije
23,09 EUR za uro opravljenega dela na operaciji in
– strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije 15,39 EUR za uro opravljenega
dela na operaciji.
Naloga zaposlenega v podjetju na področju raziskav in razvoja digitalne transformacije je, da razišče
notranje procese, ugotovi, katere procese je potrebno
delno ali v celoti spremeniti ter preuči nove procese in
tehnologije. Sodeluje pri pripravi digitalne strategije in
tudi skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb.
Rezultat dela zaposlenega na področju raziskav, razvoja
in izvedbe digitalne preobrazbe so:
– interni dokument, ki vključuje raziskavo notranjih
procesov s predlogi za uvedbo novih digitalnih procesov,
poslovnih modelov in s tem povezanih tehnologij,
– dokument Akcijski načrt za izvedbo digitalne
transformacije, ki ga pripravi samostojno, ali v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki,
– izvedena digitalna transformacija, vključno
s končnim poročilom o izvedbi digitalne transformacije,
skladno s predloženim akcijskim načrtom.
Glede na zahtevnost opredeljenih nalog, se od zaposlenega, odgovornega za raziskave, razvoj in izvedbo
digitalne transformacije podjetja, pričakuje najmanj višješolska izobrazba tehnične smeri.
Pri izvedbi digitalne transformacije v podjetju sodelujejo tudi strokovni in tehnični sodelavci. Ti na podlagi navodil nadrejenih, zaposlenega odgovornega za
raziskave, razvoj in izvedbo digitalne transformacije ter
zunanjih strokovnjakov, izvajajo posamezne aktivnosti
skladno z akcijskim načrtom.
Na mesečni ravni se posameznemu zaposlenemu
prizna največ število delovnih ur v višini delovne obvez
nosti za posamezni mesec.
10.2.3 Posredni stroški
Posredni stroški predstavljajo 15 % stroškov plač
skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Posredni stroški vsebinsko obsegajo
ostale stroške povezane z aktivnostmi osebja, ki dela
na prijavljeni operaciji (npr. stroški telefona, faksa in
elektronske pošte, stroški poštnih in kurirskih storitev,
stroški potrošnega materiala, komunalnih storitev itd.).
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih
stroškov.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ
100.000,00 EUR.
Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati
najmanj 50.000,00 EUR. V kolikor se ob oddaji zahtevka
za izplačilo ugotovi, da višina upravičenih stroškov operacije ne dosega 50.000,00 EUR, se zahtevek zavrne,
Sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa mora vrniti
že izplačana sredstva sofinanciranja skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transak-
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cijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Roki za predložitev vlog so 8. 9. 2020, 15. 11. 2020
in 15. 1. 2021.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Vsebina
vloge).
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga
uradno poslana v obravnavo.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum, zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na
ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen
prijavni rok.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno
več oddati.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost in
popolnost prispelih vlog.
Nepravočasno prispele vloge, ki bodo oddane po
zadnjem prijavnem roku, se ne bodo obravnavale in
bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala
k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne.
Vlagatelj 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 Sklad
prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev
vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in
ustrezne vloge. Vloga, ki ne bo izpolnjevala pogojev iz
javnega razpisa, se bo kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge, se
lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
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upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede 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 programsko
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
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati operacijo
na računovodsko ločenem stroškovnem mestu ali po
ustrezni računovodski kodi. Upravičenec, ki ne vodi
knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali
po ustrezni računovodski kodi, iz svojih knjig ne more
ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo.
Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig
za operacijo voditi druge pomožne knjige.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti 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, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na
kraju samem predhodno pisno obveščen, Sklad in ostali
nadzorni organi pa lahko opravijo pregled na terenu
brez predhodne najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati Sklad 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 enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov, ki jih Skladu posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR, ZVOP-1
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ter 115. in 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem Sklad napotuje na splošne informacije oziroma
na obvestilo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno
na spletni strani Sklada na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/o-nas/zakonodaja-in-predpisi/varstvo-osebnih-podatkov.
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah Sklada
je navedeno v Obrazcu 5 kot delu razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj 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 lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko
domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih Skladu
posredujejo vlagatelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
drugih zbirk za Sklad in nadzorne organe, in sicer o izidu
javnega razpisa in o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi
izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava
oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi
pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali
tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih
sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžan
uporabljati Sklad.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv 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 doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v poglavju IV razpisne dokumentacije
(točka 3. Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
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– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja 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 Sklada 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 dokumente ali prikril
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi ponarejene
listine ali kaznivega dejanja, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno
prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR 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 operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike 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 Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: v kolikor se
ugotovi dvojno financiranje operacije za isti namen, ki je
že bila predmet sofinanciranja iz katerega koli drugega
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene
intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad odstopi od pogodbe in zahteva vračilo neustrezno izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili državnih pomoči oziroma
pomoči »de minimis« na področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje ali dvojno financiranje za isti
namen namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji
naslov najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka
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za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in odgovore
na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom
roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje
posredovano pravočasno. Pisna vprašanja, ki ne bodo
pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni
na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da
v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 430-0075/2020-2

Ob-2627/20

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),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni
občini Murska Sobota za študijsko leto 2020/2021
Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivališčem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu
2020/2021, ki traja od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
Upravičenci
Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija,
ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se
izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v nadaljnjem
besedilu: kandidati), ki:
– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso
starejši od 21 let,
– ob prijavi niso starejši od 30 let,
– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota, od objave predmetnega javnega razpisa,
– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki
Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem
letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja povprečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,
– študenti, ki se izobražujejo po programu dodiplomskega in podiplomskega študija, pa imajo v preteklem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz
vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti,
študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno,
– študentje, ki koristijo prvič status absolventa – ne
upošteva se podaljšan status študenta.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni
letnik na isti stopnji le eno leto.
Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih
sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2020 in leto 2021. Komisija za štipendije
vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje
in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transakcijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Prijava
Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2020/2021«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi
– področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, –
vložišče.
Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šolskega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturitetnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala iz
katerega je razvidno število doseženih točk) – študenti
prvega letnika,
– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študijskega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za
podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora
k vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o oprav
ljenih sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne
ustanove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje
do izplačila prve štipendije),
– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik
ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija
v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki
Sloveniji,
– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
– potrdilo o stalnem bivališču,
– fotokopijo bančne izkaznice.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo
izvedla Komisija za štipendije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota in en predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog
bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku
8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku
prijavnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah,
se s sklepom zavržejo.
Obravnava vlog: Komisija za štipendije obravnava
in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje
vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti
glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje
zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipendij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne
uprave. O podelitvi štipendij za nadarjene študente
bodo kandidati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le
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pravočasne in popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanem obrazcu in vsebuje
v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog
bodo kandidati pozvani, da v določenem roku vloge
dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili
v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,
se bodo vloge zavrgle.
Rok za oddajo vlog:
– študentje oddajo vlogo najkasneje do 5. 10. 2020.
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti)
z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska
Sobota za študijsko leto 2020/2021«.
Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000
Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne
občine Murska Sobota.
Dodatne informacije in pojasnila
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo pri kontaktni osebi Darja Kadiš,
tel. 02/525-16-30 ali na elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto
2020/2021,
2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne
občine Murska Sobota za študijsko leto 2020/2021,
3. izjava kandidata-ke,
4. vzorec pogodbe o štipendiranju,
5. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine
Murska Sobota.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0077/2020-2(610)

Ob-2628/20

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),
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) in Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB,
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti
ter tehnične kulture v MOMS v letu 2020
1. Namen in cilja razpisa: namen in cilj javnega
razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja
znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti
ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne
učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in
izobraževalnih dejavnosti ter tehničnih kulture v javno
in družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota.
2. Predmet javnega razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti s področja znanstveno
raziskovalne in izobraževalne dejavnosti
– raziskovalno delo, strokovna in znanstvena predavanja, svetovanje študentom in dijakom pri
iskanju možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč
pri pridobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in dijakov v študentske asociacije posameznih
strok, strokovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,
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– izdaja znanstvenih del, periodične publikacije,
zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,
– objava monografije, organizacija znanstvenih posvetovanj,
– predavanja ter znanstvene konference.
Sklop II) Programi in projekti s področja tehnične
kulture
– popularizirati tehnično kulturo na področju elektronike in telekomunikacij,
– tehnično izobraževati in usposabljati na področju
radiotehnike in konstruktorstva in komunicirati preko
vseh možnih radioamaterskih zvez,
– sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami
pri dejavnosti, ki so pomembne za organizacijo, popularizacijo in razvoj radioamaterstva.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo
dejavnost na področju:
– izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fundacije,
– tehnične kulture na področju elektronike in telekomunikacij,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe
javnega prava, samostojni podjetniki.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče
na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo
imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne
občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli
sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota in so za to dejavnost registrirani
v svojem aktu o ustanovitvi,
– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijav
ljenega projekta,
– prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB),
– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota,
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.
6. Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu
2020 znaša:
za Sklop I): 4.000,00 EUR
za Sklop II): 1.000,00 EUR
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
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7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnim projektom,
– število vključenih v program,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le
simboličen,
– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2020.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem
roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso
zahtevano razpisno dokumentacijo.
9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)
– akt in statut o ustanovitvi
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 18. 9. 2020 oziroma najpozneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani
ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: znanstveno raziskovalni izobraževalni programi in
tehnična kultura, Sklop I ali Sklop II«, na zadnji strani
ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni
naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno,
bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene,
natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku.
Vsaka prijava za posamezen projekt mora biti v ločeni
ovojnici.
Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.kadis@murska-sobota.si.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge,
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
dne 21. 9. 2020.
12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-2637/20
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju sklad
nega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11,
57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS,
št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA),
Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni
list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13), 7. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in sklepa Sveta
Pomurske razvojne regije o začetku postopka javnega
razpisa za izbor RRA za novo programsko obdobje
2021–2027 in imenovanju komisije za izvedbo javnega
razpisa, ki je bil sprejet na 80. redni seji dne 19. 2. 2020
in Sklepa Pomurske razvojne regije o prenosu izvedbe
postopka javnega razpisa za izbor RRA za programsko
obdobje 2021–2027 na Občino Moravske Toplice z dne
19. 6. 2020, ki je bil sprejet na 82. redni seji, objavlja
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Morav
ske Toplice
javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni
regiji Pomurje za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega
razpisa: Občina Moravske toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina), ki jo
zastopa župan Alojz Glavač, predsednik Sveta Pomurske razvojne regije.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani Občine Moravske Toplice
ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje sploš
nih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpisom,
javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik Sveta
regije, razen če Svet regije ne določi drugače.
Svet Pomurske razvojne regije (v nadaljevanju:
Svet regije) sestavlja 27 županov Pomurske regije
in predsednik sveta madžarske samoupravne narodne
skupnosti, trenutno pa mu predseduje župan Občine
Moravske toplice.
Svet regije je na svoji 80. redni seji dne 19. 2. 2020
o začetku postopka in imenovanju komisije za izved-
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bo javnega razpisa imenoval strokovno komisijo in na
82. redni seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep s katerim
je določil, da postopek javnega razpisa izvede Občina
Moravske Toplice.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne raz
vojne agencije v Pomurski razvojni regiji za opravljanje
splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v programskem obdobju 2021–2027, in sicer:
V Pomurski regiji se opravljajo v javnem interesu
naslednje splošne razvojne naloge:
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov
v regiji,
– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri
izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta
regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih
partnerstev,
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega raz
voja ter
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.
4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2
izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZSRR-2
Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim razpisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta
regije.
Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca
za financiranje razvojnih nalog v Pomurski regiji, ki je
lahko na podlagi ZSRR-2 izključno RRA, ki bo izbrana
na javnem razpisu.
Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz
18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in
državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog
RRA izvajata Svet regije in ministrstvo. RRA se vpiše
v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša navodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje
za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe
o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne
mreže, merila in normative za financiranje splošnih raz
vojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje
razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilnikom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi
z letno pogodbo.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1 Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik
o RRA)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske pogoje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je pravna oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega
deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru javnega vpliva
Dokazilo: Obrazec 5.1 Prijavni obrazec in Obrazec 5.10 Izjava o javnem vplivu
Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje
splošnih razvojnih nalog v regiji, kar pomeni, da:
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– ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja vsaj
5 zaposlenih za polni delovni čas za opravljanje splošnih
razvojnih nalog1
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog
v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
Dokazilo: Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
Pojasnilo: Zaposleni mora imeti na dan objave razpisa vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela, na
katerem bo zaposlen opravljal splošne razvojne naloge.
3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in pokriva območje celotne regije
Dokazilo: Obrazec 5.9: Izjava o regijski razvojni
mreži
Dokazilo o vključitvi v regijsko razvojno mrežo Pomurske regije
4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih
nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
Dokazilo: Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje
splošnih razvojnih nalog
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje
vloge.
6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje
vloge.
7. vodi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega
za regionalni razvoj, računovodskih evidencah in poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge.
Občina v tem primeru ne bo izvedla dodatnega
preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti,
razen v primerih suma nepravilnosti.

1
V razvojnih regijah z več kot 100 000 prebivalcev se
za opravljanje splošnih razvojnih nalog mora zagotavljati
najmanj toliko ur, kot bi ga opravilo vsaj pet zaposlenih za
polni delovni čas. Pomurska regija šteje 116.204 prebivalcev (Vir: SURS, 2020)
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2. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne
dokumentacije
Dokazilo: Obrazec 5.4: Izjava o strinjanju z razpis
nimi pogoji
Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da
v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih
pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje
na tem javnem razpisu.
3. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo: Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA
in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar,
potrebno ga je le parafirati na vsaki strani. S parafo prijavitelj potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in
da se z njo strinja.
V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrstili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.
4. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen osebnih podatkov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,
št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15
– odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Svet regije lahko
domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih
podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih
podatkov (GDPR).
6. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh
obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel
največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih
v nadaljevanju.
Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je
opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne
dokumentacije.
1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:
Delež javnega vpliva
100 %
70 %–99 %
51 %–69 %

Število točk
20
10
5

Dokazilo: Dokazilo: 5.1: Prijavni obrazec in Akt
o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi deleži.
2) Obdobje delovanja na področju spodbujanja raz
voja:
Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni
opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu,
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.
Leta delovanja
Nad 15 let
Nad 10 do 15 let
Do 10 let

Število točk
20
10
5

Dokazilo: Obrazec 5.5: Izjava prijavitelja o obdobju
delovanja
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3) Reference pri pripravi regijskih projektov:
Število regijskih projektov
6 ali več
3–5
1–2

Število točk
20
10
5

»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki
temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene
razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski
razlikuje po celovitem reševanju določene problematike
v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu
na razvojno regijo in izven nje.
Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki
ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne
regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let pred objavo javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec 5.6: Reference o regionalnih
projektih
4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega
programa. Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, kot to
določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (ZSRR-2).
Število RRP
3
2
1

Število točk
20
10
5

Dokazilo: Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega razvojnega programa
5) Število in strokovna usposobljenost kadra, ki bo
opravljal splošne razvojne naloge:
Število zaposlenih za polni delovni čas
z najmanj VII. stopnjo izobrazbe na
dan objave razpisa
10 ali več
5–9
do 5

Število točk

20
10
5

Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stop
nja izobrazbe, ki jo je zaposleni dosegel. Za VII. stopnjo
izobrazbe štejejo specializacija po visokošolskih strokovnih programih, univerzitetni programi in magisterij
stroke (2. bolonjska stopnja).
Dokazilo: Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega kadra
Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže,
je 100. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število
točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena
z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel
višje število točk pri merilu 3 – Reference pri pripravi
regijskih projektov.
7. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo vlog je
15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,
9226 Moravske Toplice.
8. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in
eni elektronski kopiji in če vsebuje v celoti izpolnjene
obrazce, določene v razpisni dokumentaciji.
Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo
vloge na javni razpis.
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Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale
vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega
razpisa.
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB
ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA« in
prispeti na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, 9226 Moravske Toplice. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in poštni naslov prijavitelja.
Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni
s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih).
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski
obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani
pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane
razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:
– Obrazec 5.1: Prijavni obrazec
– Obrazec 5.2: Izjava o zagotavljanju strokovnega
kadra
– Obrazec 5.3: Izjava o razpolaganju z ustreznimi
prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in o zagotavljanju teh. pogojev, ločenih evidencah in
poravnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje
vloge
– Obrazec 5.4: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– Obrazec 5.5: Izjava prijavitelja o obdobju delovanja
– Obrazec 5.6: Reference o regionalnih projektih
– Obrazec 5.7: Reference o pripravi regionalnega
razvojnega programa
– Obrazec 5.8: Izjava pogodbeno partnerstvo
– Obrazec 5.9: Izjava o regijski razvojni mreži
– Obrazec 5.10: Izjava o javnem vplivu
– Obrazec 5.11: Vzorec pogodbe med RRA in Svetom regije
Obvezne priloge:
1. Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi
2. Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra
3. Strategija izvajanja splošnih razvojnih nalog v Pomurski regiji za obdobje 2021–2027
4. Dokazilo o vključitvi v regijsko razvojno mrežo
Pomurske regije
9. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis
s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev
po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo
prejel največje število točk.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do
roka za oddajo prijav.
Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene,
bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor
iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, zavrže in vrne pošiljatelju.
Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najkasneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu
z 9. točko tega javnega razpisa.
Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi
in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso
ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso
dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi
ne poziva ponovno.

Št.

110 / 14. 8. 2020 /

Stran

1799

Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev
po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje prispele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo
prejel največje število točk.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev
iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek
točkovanja, pač pa bodo zavržene.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Na podlagi poročila razpisne komisije odloči o izboru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik
Sveta regije.
Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni
v roku 45 dni od odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili izbrani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta
regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prejemniki sredstev.
11. Postopek in način izbora RRA za obdobje
2021–2027
Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru
regionalne razvojne agencije za območje Pomurske regije za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom,
ki ga podpiše predsednik Sveta regije. Zoper sklep ni
dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem sodišču.
Medsebojna razmerja med Svetom regije in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek
pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.
Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo,
pristojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA
za programsko obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo
letno.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine
Moravske Toplice (www.moravske-toplice.si) od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka za oddajo ponudb.
13. Dodatne informacije: za dodatne informacije povezane z javnim razpisom in glede priprave vloge se obrnite na e-naslov: mojca.brescak@moravske-toplice.si ali
na tel. 02/538-15-06, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 014-8/2020-4/4

Ob-2639/20

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK,
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 55/17), Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in
prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske
vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 126/06, 106/11 in
18/13) Občina Kamnik objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva na
območju Občine Kamnik
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik.
2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva v obsegu 10 oddel-
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kov, od tega vsaj 4 oddelki za I. starostno obdobje, 5 oddelkov za II. starostno obdobje in 1 kombiniran oddelek.
3. Območje izvajanja dejavnosti: KS Perovo.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– imeti na območju, določenem v razpisu Občine
Kamnik, zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo, skladno s predpisi;
– imeti program razvoja s finančnim načrtom za
celotno obdobje razpisane koncesije;
– izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na
potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– dejavnost opravljati po ceni programa, kot jo določa občinski svet;
– predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
z veljavnostjo 60 dni po roku, določenem za oddajo ponudb. Ponudnik lahko namesto bančne garancije za resnost ponudbe predloži tudi ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice z enako vsebino in v enaki višini,
kot je zahtevana za bančno garancijo za resnost ponudbe. Po pravnomočnosti odločbe o izbiri oziroma po podpisu pogodbe z izbranim koncesionarjem bo koncedent
bančne garancije vsem, ki bodo oddali ponudbo, vrnil.
5. Merila za izbor:
– število oddelkov v razpisanem območju – 55 točk
– začetek izvajanja javne službe – 45 točk.
6. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti: ponudnik mora predložiti izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zavarovanje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
7. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: do konca šolskega leta 2026/2027 (7 let) z možnostjo predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe (po 5 letih).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. Prekinitev postopka razpisa: koncedent lahko
brez obrazložitve ustavi začeti postopek razpisa do dneva izdaje koncesijske odločbe.
9. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 14. 9.
2020.
10. Način predložitve ponudb: ponudniki morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske
vzgoje«, v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240
Kamnik. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov ponudnika. Ne glede na način oddaje
morajo ponudbe prispeti na naslov Občine Kamnik do
14. 9. 2020. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
11. Čas odpiranja ponudb: 15. 9. 2020 ob 11. uri
v prostorih Občine Kamnik (pritličje, soba 17).
12. Odpiranje in vrednotenje vlog: izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija
o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika (ali ponudnike) za posamezno
območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši. Po končanem
postopku (odpiranje, poročilo) izda občinska uprava
odločbo o izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti odločbe župan z izbranim ponudnikom sklene koncesijsko pogodbo.
13. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo na uradni spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si) od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Pepca Podgoršek,
tel. 01/8318-222, elektronska pošta: pepca.podgorsek@kamnik.si.
14. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: najkasneje v 30 dneh od odpiranja ponudb.
Občina Kamnik
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Razpisi delovnih mest
Št. 60309-93/7-2020

Ob-2621/20

Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj,
Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, na podlagi 58. člena
ZOFVI in sklepa 3. korespondenčne seje Sveta zavoda
z dne 10. 6. 2020 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji vzgoje in izo
braževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-1-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden pričetek dela bo dne 16. 1. 2021.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne smeta biti starejša od 30 dni, pisno izjavo, da pri katerem koli
drugem sodišču zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj,
Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno s priporočeno pošto. Vlog v e-obliki ne bomo upoštevali. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Št. KZ-70/2020:1

Ob-2622/20

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 12. člena
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 43/14, 8/15 in
29/18) ter 33. člena Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji
št. PZ-134/2015:1, Svet Javnega zavoda Mladi zmaji
– Center za kakovostno preživljanje mladih, Resljeva
cesta 18, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica
sveta Monika Šterlek, razpisuje delovno mesto
direktorja
Javnega zavoda Mladi zmaji – Center
za kakovostno preživljanje časa mladih,
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
matična številka: 3630099000, kakor sledi
v nadaljevanju
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima sedmo raven izobrazbe, kar pomeni: najmanj
specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska
izobrazba (druga bolonjska stopnja), visokošolska izobrazba druge stopnje,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri
leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu,
– govori vsaj enega od svetovnih jezikov,
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima organizacijske sposobnosti in sposobnosti
timskega dela.
Kandidat mora predložiti program dela zavoda za
mandatno obdobje.
Direktor zavoda bo po prejemu soglasja ustanovitelja imenovan za mandatno dobo pet let. Funkcijo bo
nastopil predvidoma 1. 1. 2021.
K prijavi morajo kandidati, poleg opisa dosedanjih
izkušenj s kratkim življenjepisom, predložiti naslednja
dokazila:
1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome/specializacije/magisterija.
2. Kot dokazilo o najmanj sedmih letih delovnih izkušenj kandidat predloži dokazilo o delovnih izkušnjah.
3. Kot dokazilo o vodstvenih izkušnjah kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo
o vodstvenih izkušnjah.
4. Ustrezno dokazilo oziroma potrdilo o znanju svetovnega jezika. Pri znanju vsaj enega svetovnega jezika
je zaželena angleščina, nemščina ali en od jezikov, ki se
uporablja v državah EU.
5. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
6. Izjavo kandidata, da za namen tega razpisa
dovoljuje svetu javnega zavoda pridobitev podatkov iz
5. točke iz uradnih evidenc.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, pisno
s priporočeno pošiljko, najpozneje v 15 dneh po objavi
razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Svet Javnega zavoda
Mladi zmaji, Resljeva c. 18, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Razpis za direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne
vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni
dan od 9. do 14. ure pri Vanji Krmelj na tel. 01/306-40-64.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda Mladi zmaji
Št. 110-270/2020

Ob-2624/20

Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor,
Vransko 23, 3305 Vransko, na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju
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vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D
in 47/15) in na osnovi sklepa redne seje sveta zavoda
z dne 23. 6. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D in 47/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo dne 1. 12. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku
mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku, slednja ob oddaji vloge ne
smeta biti starejša od 30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa (do vključno 24. 8. 2020) na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23, 3305
Vransko, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico
– ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda z lastno vizijo, lahko pa predloži tudi opis dosedanjih delovnih izkušenj in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Vransko-Tabor
Št. 110/2020

Ob-2625/20

Svet zavoda Osnovne šole Šempas na podlagi
sklepa s 4. seje Sveta zavoda OŠ Šempas, ki je bila dne
4. 6. 2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2021
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila: potrdilo o izobrazbi, nazivu, oprav
ljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, dve potrdili v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne smeta biti starejši od
30 dni) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti priporočeni ovojnici na naslov: Svet zavoda OŠ Šempas,

Šempas 76c, 5261 Šempas, s pripisom: »Prijava na
razpis za ravnatelja!«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Šempas
Št. IZP1-311/20

Ob-2630/20

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto
delovno mesto
direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske, farmacevtske, ekonomske
ali pravne smeri, pridobljena po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju direktorja Svet Zavoda upošteva
naslednje kriterije:
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost predstavljati Zavod v nacionalnem in
mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju in
soglasjem Vlade RS k imenovanju.
K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass),
– vizijo razvoja in dela Zavoda za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba ter zahtevana organizacijska in upravljalska
znanja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati
pošljejo najkasneje v 20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – direktor« na
ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem
roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Št. IZP1-312/20

Ob-2631/20

Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino, Svet Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino objavlja prosto
delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strokovnega direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– izobrazba medicinske smeri, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih
strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja Svet Zavoda
upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem
področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pričetek dela: skladno s sklepom o imenovanju, ki
ga sprejme Svet Zavoda na predlog direktorja, ki si predhodno pridobi mnenje Strokovnega sveta Zavoda.
K prijavi mora kandidat priložiti:
– življenjepis (v obliki Europass),
– program dela za mandatno obdobje,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– fotokopijo dokazil o izobrazbi,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba in vodstvene delovne izkušnje na strokovnih
področjih,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in potrdilo, da
kandidat ni bil obsojen na nepogojno kazen več kot
6 mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Pisne prijave z navedenimi prilogami naj kandidati
pošljejo najkasneje v 20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
z obvezno oznako »Ne odpiraj! Razpis – strokovni direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo prejeli v zakonskem
roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-2633/20
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica, Cesta
krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa št. 9k/2/61
z dne 8. 7. 2020 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Gimnazije Krško z možnostjo imenovanja
na mesto direktorja/direktorice zavoda Šolski
center Krško-Sevnica
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj)
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– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote/centra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske
evidence, potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah) in
s kratim življenjepisom pošljite do torka, 25. 8. 2020, na
naslov: Svet zavoda Šolski center Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ravnateljice GIM«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica
Ob-2634/20
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa
št. 9k/3/62 z dne 8. 7. 2020 razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Srednje šole Sevnica z možnostjo imenovanja
na mesto direktorja/direktorice zavoda Šolski
center Krško-Sevnica
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj)
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote/centra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske
evidence, potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah) in
s kratim življenjepisom pošljite do torka, 25. 8. 2020, na
naslov: Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ravnateljice SŠS«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
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O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica
Ob-2635/20
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, na podlagi sklepa
št. 9k/4/63 z dne 8. 7. 2020 razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
OE Srednje poklicne in strokovne šole Krško
z možnostjo imenovanja na mesto
direktorja/direktorice zavoda Šolski center
Krško-Sevnica
– Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šestih mesecev in
– pogoj, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
šole kot organizacijske enote in centra.
Predviden začetek dela je 1. 1. 2021.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti program vodenja in vizijo šole kot organizacijske enote/centra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, izpis dejstev iz kazenske
evidence, potrdila o dosedanjih delovnih izkušnjah) in
s kratim življenjepisom pošljite do torka, 25. 8. 2020, na
naslov: Svet zavoda Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško, s pripisom »Za razpis
ravnatelja/ravnateljice SPSŠ«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Šolskega centra Krško-Sevnica
Št. 100-10/2020-5

Ob-2638/20

Svet zavoda Osnovne šole Mežica, Partizanska
cesta 16, 2392 Mežica, na podlagi 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj) in 1. sklepa korespondenčne
seje Sveta zavoda Osnovne šole Mežica, ki je bila izvedena v času od 7. 8. 2020 do 11. 8. 2020, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 31. 12. 2020.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, o opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda za
mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Mežica, Partizanska cesta 16, 2392 Mežica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Mežica
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
D 73/2018

Os-2369/20

Okrajno sodišče v Cerknici je v zapuščinski zadevi po pokojni Josephine Mary Svigel (tudi: Josephine
Švigel), rojena 4. 11. 1922, z zadnjim bivališčem Ohio,
Cuyahoga, Euclid, 345 Walworth Dr 44132, Združene
države Amerike, umrla 11. 11. 2014, dedinji neznanega naslova Courtney Ann Patterson (rojeni Dasher),
rojeni 4. 9. 1981 v Euclidu, Cuyahoga, Ohio, Združene države Amerike, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju s sklepom
D 73/2018 z dne 6. 3. 2020 postavilo začasnega zastop
nika odvetnika Riharda Branislja, Kolodvorska cesta 5,
Postojna.
Začasni zastopnik bo dedinjo v postopku zastopal
vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 6. 2020
Z 7/2020

Os-2538/20

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20,
Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Ano Cerar, Calle 13 no. 1621 Miramar, B7607
Alvarado-Buenos Aires, Argentina, zaradi izterjave
523,73 EUR s pripadki, dne 20. 7. 2020 sklenilo:
Dolžnici Ani Cerar, nekdaj stanujoči na naslovu
Calle 13 no. 1621 Miramar, B7607 Alvarado-Buenos Aires, Argentina, sedaj neznanega prebivališča, se v tem
postopku postavi začasna zastopnica, odvetnica Suzana Ogrinc, Savska cesta 20, 1230 Domžale, ki bo v tem
postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2020
I 281/2017

Os-2539/20

Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Kristini Petrič, v izvršilni zadevi upnika Volksbank Kärnten eG, Pernhartgasse 7, Celovec, ki ga
zastopa Odvetniška družba Pirnat-Kovačič-Škofič, o.p., d.o.o. v Ljubljani, zoper dolžnika: 1. Aleš
Videmšek, Ulica 7. avgusta 2, Dob, 2. Franc Videmšek, Ulica 7. avgusta 2, Dob, zaradi izterjave
124.380,10 EUR s pp, dne 21. 7. 2020 sklenilo:
Na podlagi 1. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Videmšek
Francu, rojen 11. 1. 1941, umrl 2. 1. 2020, nazadnje sta-

nujoč Ulica 7. avgusta 2, Dob, postavi začasni zastopnik
odvetnik Urbančič Tomaž, Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika vse dokler
izvršilnega postopka ne prevzamejo dediči ali skrbnik
zapuščine, ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 7. 2020
Z 6/2020

Os-2347/20

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Z 6/2020
z dne 24. 6. 2020 nasprotni udeleženki Marini Mahnic,
katere prebivališče ni znano in tudi nima pooblaščenca,
na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravd
nem postopku postavilo začasno zastopnico odvetnico
Brankico Savić, odvetnico v Izoli, Smrekarjeva ulica 3,
Izola.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil,
da ji je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 6. 2020
VL 46677/2020

Os-2499/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Heta
Asset Resolution d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana,
ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Fiht Sonja Buzadžić, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Milka Kučer,
Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Doroteja
Dragar, Ulica borcev 7, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Janika Balo, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Branka Košar, Kettejeva ulica 21, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Robert Sever, Regentova ulica 4, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Erika Dečman, Regentova ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Renata Krajnc, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ljudmila
Helbl, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Milan Devič, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Viljenka Briški, Ulica Marije Hvaličeve 26, Ljubljana,
ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Ana Tušek, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Sabina Golub, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Štefka Hohler, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
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Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Katja
Kikel, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Jože Požar, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Boštjan Arnuš, Dobravska cesta 3, Selnica
ob Dravi, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Stanislav Šedivi, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Dušanka
Vukolić, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Drago Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Marta Knafelc, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Urban Dragar, Ulica borcev 7, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jure Rus, Tržaška cesta 286b,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Albina Masten, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc
Knafelc, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Roman Mesner, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Erika Požar, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Eldina Kert, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Slavko Masten, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Ivan Zorec,
Gačnik 85A, Pesnica pri Mariboru, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Janja Štuhec, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa
zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Stanislav Arnejčič, Regentova ulica 4, Maribor, ki
ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Alojzija Trstenjak, Regentova ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Marko Štingl, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Nino Sever,
Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Jože
Ramšak, Vengustova ulica 12, Ljubečna, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Manica Sancin, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Elizabeta Gruber, Regentova ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vladimir Hohler, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Martjeta
Šibila, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Marjeta Šuler, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Marija Balo, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Pavlina Meško, Regentova ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Simona Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Vera Leskovar, Regentova ulica 4, Maribor, ki jo zastopa zak. zast.
Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Milan
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Krašovic, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Vincenc Štuhec, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Nataša Gros, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Elizabeta Gajžler, Regentova ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Franc Trstenjak, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Aleš Florjanović, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Ana Kužner, Cesta v Tomaž 6A, Vojnik, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Mateja Gruber, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Marjeta Radinović, Gaj nad Mariborom 47B, Bresternica, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor; Mitja Kranjec, Tomšičeva ulica 30, Maribor, ki ga zastopa zak.
zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor;
Mitja Mernik, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19,
Maribor; Angela Wolf, Regentova ulica 4, Maribor, ki
jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva
ulica 19, Maribor; Eurolook-gradbene storitve Ivan Zorec
s.p., Gačnik 85A, Pesnica pri Mariboru, po odv. Odvetnik
Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti
dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor,
zaradi izterjave 216,44 EUR sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Miha
Strmčnik, Partizanska cesta 11, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 7. 2020
VL 31582/2020

Os-2541/20

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa
odv. Odvetnik – Jure Ivančič, Ulica škofa Maksimilijana
Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Samu Oman,
Jadranska cesta 16C, Ankaran - Ancarano, ki ga zastopa zak. zast. Odvetnica Salinda Mrkajič, Kolodvorska cesta 2, Koper - Capodistria, zaradi izterjave
4.212,40 EUR, sklenilo:
Dolžniku Samu Oman, Jadranska cesta 16C, Ankaran – Ancarano, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Salinda Mrkajič,
Kolodvorska c. 2, 6000 Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 22. 7. 2020
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XI Pg 612/2019-31

Os-2586/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
mag. Sonji Ilovar Gradišar v gospodarskem sporu tožeče stranke Heta Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska 167, Ljubljana, matična številka:
5834163000, zoper toženo stranko Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu »Senezh«, Proedz Hlebozavodskij 7/9-901, Moskva, Ruska Federacija, zaradi plačila
3.500,00 EUR s pripadki, dne 22. julija 2020 sklenilo:
Toženi stranki Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostiu »Senezh«, Proedz Hlebozavodskij 7/9-901,
Moskva, Ruska Federacija, se postavi začasna zastop
nica odvetnica Helena Primožič, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v tem gospodarskem sporu vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 7. 2020
I 64/2020

Os-2606/20

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi,
ki se vodi pod opr. št. I 64/2020, na predlog upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, zoper
dolžnika Boruta Fratnik, Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, zaradi izterjave 10.747,03 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku se dolžniku Borutu Fratnik, Delpinova ulica 18b, Nova Gorica, postavi začasno zastopnico
odvetnico Tanjo Marušič, Kidričeva ulica 18, 5000 Nova
Gorica, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 64/2020 vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 7. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 91/2020

Os-2405/20

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas
obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Milan Perič, rojen 7. 5. 1946,
EMŠO 0705946500384, umrl 11. 3. 2020, nazadnje stanujoč Brezovica na Bizeljskem 19d, Bizeljsko.
Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 91/2020.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos 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 zapustnikovih 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 določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 29. 6. 2020

Št.

D 112/2018
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Os-2377/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Angeli Kunst, roj.
1. 6. 1922, umrla 3. 6. 2018, nazadnje stan. Ribče 18a,
Litija, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obvez
nostih ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave tega oklica, če gre za neznanega upnika:
1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 2. 7. 2020
III D 125/2018

Os-2412/20

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Stanislavu Premrl, sin Ivana
Premrla, rojen 9. 5. 1960, umrl 10. 11. 2017, nazadnje
stanujoč na naslovu Preloge 13, državljan Republike
Slovenije.
Sodišče je ugotovilo, da je bil zapustnik ob smrti
poročen z Majo Premrl, zapustil je dve potomki, hčerki
Alešo Premrl in Ajdo Premrl. Vse tri dedinje I. dednega reda so se odpovedale dedovanju po zapustniku.
Dedovanju se je odpovedala tudi dedinja II. dednega
reda (zapustnikova polsestra Agica Premrl). Sodišče ne
razpolaga s podatki o morebitnih sorodnikih, ki bi prišli
v poštev kot dediči III. dednega reda (zapustnikovi dedi
in babice, njihovi potomci oziroma zapustnikovi strici in
tete ter bratranci in sestrične ...).
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski
sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 7. 2020
I D 810/2018

Os-2319/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Ajd Vladu, roj. 12. 5.
1950, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Cesta k Dravi 6, Maribor, umrlem 26. 4. 2018, gre za zapuščino
brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
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šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2020
D 448/1982

Os-2352/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 26. 2. 1982 umrlem Kujundžić Ivanu, roj. 16. 6. 1923, poročen, nazadnje stan.
Cafova ulica 1, Maribor, pridejo kot dediči I. dednega
reda v poštev zap. vdova Emilija Kujundžić, roj. Šteidel, roj. 2. 1. 1925, ki je v času smrti zapustnika živela
v Nürnbergu (Nemčija), Poppenreutherstr. 5/4 in zap.
otroka Ivo Kujundžić, roj. 20. 4. 1948 v Zagrebu, Hrvaška, ki bi naj spremenil priimek in bi naj živel po različnih državah Evrope in hčerko Anico Kujundžić, rojeno
22. 4. 1948 v Zagrebu, Hrvaška, poročeno v Nemčiji,
ki bi naj po zadnjih podatkih živela v Nürnbergu (Nemčija), sodišče pa ne razpolaga s podatki o njihovih
naslovih.
Sodišče zato poziva zap. vdovo Emilijo Kujundžić
oziroma v kolikor je že pokojna, njene dediče in zap.
otroka Iva in Anico oziroma 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 18. 6. 2020
D 59/2020

Os-2423/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 24. 12. 2019 umrlem Danevčič Mariu, rojenem
dne 3. 3. 1935, nazadnje stanujočem Goreljek 47, Bled.
Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo
oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.
Zakonite dediče po zapustniku zato pozivamo, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta
od objave oklica pri sodišču ne bo zglasil noben dedič,
bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj
znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 26. 6. 2020

D 7/2019

Os-2368/20

V zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Brečko, roj.
8. 5. 1850, neznanega bivališča, umrla dne 31. 5. 1920,
ki se vodi pod opr. št. D 7/2019 Okrajnega sodišča
v Sevnici, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podatke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja
zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 24. 6. 2020
D 68/1985

Os-2411/20

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil
uveden zapuščinski postopek po pok. Lorber Jožefi,
roj. 13. 2. 1897, nazadnje stalno stan. Šmarje pri Jelšah 108, Šmarje pri Jelšah, umrli dne 16. 1. 1985.
Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse
zapustničine upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavljajo zapuščino in o zapustničinih
obveznostih.
Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo
Republiki Sloveniji.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 2. 6. 2020

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
VIII Pg-1156/2020

Os-2629/20

1. Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, pod opravilno št. VIII Pg 1156/2020 odloča
v pravdni zadevi tožeče stranke: Republika Slovenija, ki jo zastopa Specializirano državno tožilstvo Re-
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publike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljub
ljana, zoper
toženo stranko: 1. Peter Skolnik, Šentrupert 49, 3271
Šentrupert, 2. Jože Cank, Samova ulica 7, 3000 Celje,
in 3. V&B Svetovanje d.o.o., matična št. 6137563000,
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora v višini 639.143,49 EUR.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– ID znak parcela 3615615, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 1587, k.o. 984 Letuš, katere lastnik
je Peter Školnik v deležu 1/3, v celoti
– ID znak parcela 5092672, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 880/3, k.o. 993 Založe, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2066013, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. *174, k.o. 1072 Šmiklavž, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 21/160, v celoti
– ID znak parcela 3914659, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 602, k.o. 1072 Šmiklavž, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 21/160, v celoti
– ID znak dela stavbe 5603739, ki v naravi predstavlja del 22 stavbe 1431, k.o. 1082 Teharje, katerega
lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 1706560, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 68/43, k.o. 1149 Voduce, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2308778, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 221/4, k.o. 1862 Radeče, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 2140287, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 236/6, k.o. 1862 Radeče, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 125752, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 236/15, k.o. 1862 Radeče, katere
lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 3579084, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 471, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 1395338, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 472, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 4418069, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 473, k.o. 1862 Radeče, katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/12, v celoti
– ID znak parcela 2964158, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 573/22, k.o. 1138 Šentjur pri Celju,
katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/1, v celoti
– ID znak dela stavbe 5656193, ki v naravi predstav
lja del 1 stavbe 297, k.o. 1178 Rogatec, katere lastnik je
Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak dela stavbe 5656195, ki v naravi predstav
lja del 2 stavbe 297, k.o. 1178 Rogatec, katere lastnik je
Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak dela stavbe 5426454, ki v naravi predstavlja del 11 stavbe 1560, k.o. 753 Slovenska Bistrica,
katere lastnik je Peter Školnik v deležu 1/2, v celoti
– ID znak parcela 3946303, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 965/22, k.o. 1075 Ostrožno, katere
lastnik je Jože Cank v deležu 1/1, v celoti
– ID znak parcela 167333, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. 601/11, k.o. 1056 Dobrna, katere
lastnik je Jože Cank v deležu 4/5, v celoti
– ID znak parcela 4785009, ki v naravi predstavlja
zemljiško parcelo št. *798, k.o. 1075 Ostrožno, katere
lastnik je Jože Cank v deležu 1/1, v celoti
– Audi A6, reg. št. CE NM-135, leto izdelave 2005,
št. šasije WAUZZZ4F35N107616, katerega lastnik je
Peter Školnik
– Audi A4, reg. št. CE AV-403, leto izdelave 2005,
št. šasije WAUZZZ8E35A113165, katerega lastnik je
Peter Školnik
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– Opel Vectra, reg. št. CE MN-105, leto izdelave
2000, št. šasije WOLOJBF19Y1122240, katerega lastnik
je Peter Školnik
– motorni čoln znamke ASTOR 47, reg. št. KP-377,
leto izdelave 1994, serijska številka 4729, katerega lastnica je družba V&B Svetovanje d.o.o., Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom, opravilna št. VIII Pg 1156/2020 z dne 6. 8. 2020, izdalo sklep
o začasnem zavarovanju premoženja iz 2. točke tega
oklica, to je s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve nepremičnin in z zaznambo te prepovedi v zemljiški
knjigi; s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve
vozil in z zaznambo te prepovedi v registru neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (AJPES) ter
s prepovedjo lastniku odtujitve in obremenitve plovila
in z zaznambo te prepovedi v vpisniku čolnov (pri Ministrstvu za promet, Upravi RS za pomorstvo), s tem, da
ta odredba o začasnem zavarovanju premoženja velja
za čas do 30 dni po pravnomočnosti odločitve v obravnavani zadevi.
4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito,
lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni
postopek, glede sospornikov in udeležbe drugih oseb
v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega
poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi mogli vedeti, da je bilo premoženje
pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
7. Dan objave oklica v Uradnem listu RS: 14. 8.
2020.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov
za sodnike porotnike
Su 228/2020-1

Os-2632/20

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4,
s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), predsednik
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
v Slovenj Gradcu, da predlagajo kandidate za 80 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil
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pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba
poslati na naslov: Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu,
Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, v roku 60 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Su 558/2020

Os-2645/20

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, s spremembami in dopolnitvami), predsednik Okrožnega sodišča
v Murski Soboti objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, da predlagajo kandidate za 80 sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan
Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvlada slovenski jezik.
Ker živi na območju Okrožnega sodišča v Murski
Soboti tudi avtohtona madžarska narodna skupnost, je
treba predlagati potrebno število kandidatov, ki aktivno
obvladajo madžarski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba
poslati na naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Urad predsednika, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota,
v roku 60 dni po objavi tega poziva.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Likar Sara, Gora 1b, Komenda, preklic diplome,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/20 z dne 15. 5.
2020, gns-341703. gng-341969

Drugo preklicujejo
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje, izvod licence, št. 013937/022, za vozilo Volvo, reg.
št. LJ TJ 857, veljavnost do 23. 9. 2020. gng-341965
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
izvod licence, št. 013937/032, za vozilo Renault, reg.
št. LJ 887 TR, veljavnost do 23. 9. 2020. gnf-341966
ANZELJ TRANSPORT d.o.o., Repče 23, Trebnje,
izvod licence, št. 013937/035, za vozilo Mercedes-Benz,
reg. št. LJ 997 GC, veljavnost do 23. 9. 2020. gne-341967
Branović Slavomir, Ptujska gora 90, Ptujska Gora, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020204004, izdal
Cetis Celje d.d. gnx-341973
Frank Miha, Unec 94b, Rakek, certifikat NPK: gozdarski gojitelj, izdajatelj SGLŠ Postojna. gny-341972
Jevtić Branko, Jakčeva ul. 34, Ljubljana-Črnuče, certifikat NPK: varnostnik, št. 2512212014. gnr-341979
KLU-S d.o.o., Zgoša 4, Begunje na Gorenjskem, potrdilo za voznika, št. 013960/RB54-2-2452/2018, izdano
na ime Amel Žužić, veljavnost od 15. 5. 2019 do 15. 8.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnw-341974
KLU-S d.o.o., Zgoša 4, Begunje na Gorenjskem,
izvod licence, št. 013960/001, za vozilo Mercedes
Benz, reg. št. KR R9-909, veljavnost do 19. 10. 2020.
gnv-341975
Lajovic Janez, Primožičeva ulica 28, Ljub
ljana-Črnuče, odločbo o izbrisu čolna IZ-2691,
št. 3734-25-00189/2018/1, izdajatelj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2018. gnu-341976
MELY
TRANSPORT
d.o.o.,
Tekavčeva cesta 2, Šoštanj, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500044081010, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Mersudin Imširović. gnh-341964
Miklavžina Bojan, Škale 67, Velenje, certifikat NPK:
traktorist, izdajatelj Gozdarska šola Postojna, leto izdaje
2017. gnb-341970
Sakelšek Drago, Planjsko 24, Majšperk, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500024905002, izdal Cetis
Celje d.d. gnz-341971
SNIKKS d.o.o., Trata 19, Radomlje, izvod licence,
št. GE008811/06907/006, za vozilo reg. št. LJ SNI004.
gns-341978
SUNTRANS, Manuela Ros s.p., Rožengrunt 12A,
Sv.Ana v Slov.goricah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500030306001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Volčanšek Matjaž. gnt-341977
Švagelj Aleš, Mavsarjeva c. 80, Notranje Gorice,
obrazec ser. št. 0010410, izdajatelj Agencija za civilno
letalstvo, leto izdaje 2016. gnd-341968
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