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Javni razpisi

spletnih straneh Mestne občine Maribor in v Uradnem 
listu RS, št. 101/20 z dne 17. 7. 2020 (v nadaljevanju: 
javni razpis).

1. Sprememba pogoja ekonomska in finančna spo-
sobnost

Spremeni se pogoj e v točki 6.2 javnega razpisa 
»Ekonomska in finančna sposobnost« tako, da se glasi:

»Prijavitelj mora izkazovati boniteto po klasifikaciji 
Basel 2 najmanj SB6.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije 
in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.

Mestna občina Maribor

 Ob-2690/20

Sprememba

1. Povabilo k oddaji prijave
Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 

5000 Nova Gorica, na podlagi 48. člena Zakona o jav-
no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; 
v nadaljevanju: ZJZP), Sklepa Vlade RS številka 
41100-1/2020/3 ter Koncesijskega akta o javno-zaseb-
nem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega po-
godbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 88/20, v nadaljevanju: koncesijski 
akt) objavlja spremembo objave javnega razpisa za 
podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 91/20).

Popravi se besedilo objave javnega razpisa kot 
sledi:

V drugem odstavku 3. poglavja objave se datum 
25. 8. 2020 nadomesti z datumom 11. 9. 2020, na način, 
da se besedilo glasi: Končni rok za prejem prijav je 11. 9. 
2020 do 10. ure.

V četrtem odstavku 3. poglavja objave se datum 
25. 8. 2020 nadomesti z datumom 11. 9. 2020, na način, 
da se besedilo glasi: Javno odpiranje prijav bo potekalo 
na naslovu Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 
10, 5000 Nova Gorica, dne 11. 9. 2020 ob 10.05.

Vso preostalo besedilo objave ostane nespreme-
njeno.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbuja-

 Ob-2677/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, ob-
javlja

popravek
javnega razpisa za podporo planinski športni  

in večnamenski rekreacijski infrastrukturi
1. Črta se sedemnajsta alineja 2. točke.
2. V tretjem odstavku točke 3.1. se v zadnjem stav-

ku črta besedilo »ali prostovoljnega dela«.
3. V drugem odstavku točke 3.3. se črta besedilo 

»ali s prostovoljnim delom«.
4. Črta se deveti odstavek točke 3.3.
5. Črta se besedilo točke 3.3.1. in 3.3.2.
6. Črta se druga alineja točke 3.4., v prvi alineji se 

namesto vejice postavi pika.
7. Besedilo petega odstavka točke 3.5.1. se nado-

mesti z novim, ki se glasi: »Ministrstvo bo upoštevalo 
zahtevek za izplačilo, ki se bo nanašal na zaključena in 
plačana gradbeno-obrtniška-inštalacijska dela.«

8. Črta se šesti odstavek točke 3.5.1.
9. Sedmi do deseti odstavek točke 3.5.1. postanejo 

šesti do deveti odstavek.
10. V novem šestem odstavku točke 3.5.1. se da-

tum »31. 12. 2020« nadomesti z datumom »31. 12. 
2022«.

11. V drugem odstavku točke 4.1. se datum »11. 12. 
2020« nadomesti z datumom »27. 11. 2020«.

12. V 4. točki točke 6.3. se datum 11. 12. 2022« 
nadomesti z datumom »31. 12. 2022«.

13. V točki 6.4. Dokazila in način preverjanja po-
gojev, se v tabeli Pogoji, ki jih mora izpolnjevati opera-
cija, v 4. vrstici, »11. 12. 2022« nadomesti z datumom 
»31. 12. 2022«.

14. V 8. točki se besedilo »v roku 30 dni od objave 
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije« nadomesti 
z besedilom »do 8. septembra 2020«.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 35404-6/2019 Ob-2691/20

Sprememba 

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 
2000 Maribor (v nadaljevanju: koncedent), objavlja spre-
membo javnega razpisa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva za izvedbo projekta »Posodobitev omrežja 
javne razsvetljave in zagotavljanja osvetlitve na območju 
Mestne občine Maribor«, objavljenega 17. 7. 2020 na 
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nje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z 
energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanj-
skemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Šolski center Nova Gorica

 Ob-2697/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, 
št. 78/19, št. 85/20 in št. 110/20; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba), objavlja

2. javni razpis
za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme  

v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje 

nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz 
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020, 
katerega glavni namen je posodobljenje zastarele čebe-
larske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s 
sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za iz-
vajanje 2. javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje če-
belarske opreme v letu 2020, znaša do 145.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 72.500 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 72.500 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje 
čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti 
začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti zaključene 
najkasneje do 4. septembra 2020. Za začetek aktivnosti 
se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo 
računa oziroma računov za upravičene stroške po Ured-
bi in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, 
ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dode-
litev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega 
razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko 

čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točilo s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (prostornine naj-

manj 10 l), matičnega mlečka, cvetnega prahu, propo-
lisa, čebeljega voska in čebeljega strupa, ki ustreza za 
skladiščenje hrane,

– cedilo in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprava za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,

– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– stroj za zapiranje embalaže čebeljih pridelkov,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice za embaliranje,
– tehtnice in elektronski sistemi za nadzor čebeljih 

družin,
– sistemi za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša ali centrifuga,
– topilnik voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– testni vložek,
– pripomoček za aplikacijo zdravil za zdravljenje 

čebel,
– hladilna komora in pripadajoča oprema,
– elektro agregat,
– ekološke satnice s certifikatom,
– oprema za krmljenje čebel.
3.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup čebelar-

ske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani 
med 1. avgustom 2019 in 4. septembrom 2020 v skladu 
s Sklepom Vlade RS iz prvega odstavka 12. člena Ured-
be št. 00715-25/2020/5 z dne 11. 6. 2020 (v nadaljeva-
nju: Sklep Vlade RS).

3.3 Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v 
okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, lahko 
ponovno odda vlogo. Za isto opremo iz točke 3.1. javne-
ga razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. 
Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje 
čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 
upravičen največ dvakrat.

3.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) in vsa dokazila o plačilu 
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem naku-
pu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pri-
dobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa 
samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v po-
stopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. Vla-
gatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V 
slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne 
skupnosti. Vlagatelj mora predložiti izjavo iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s prvo točko 10. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;
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– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna sveto-
valna služba v čebelarstvu;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
v skladu z ZKme-1, zakonom, ki ureja živinorejo, zako-
nom, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in pravilni-
kom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov najmanj tri leta 
pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v 
skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;

– stroški nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1. 
tega javnega razpisa morajo znašati najmanj 300 eurov 
brez vštetega DDV;

– vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi 
predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne upo-
rabe zdravil.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme zna-

ša do 60 odstotkov skupne neto vrednosti (brez všte-
tega DDV) izvedenega nakupa čebelarske opreme iz 
točke 3.1 tega javnega razpisa, ki ne presega višine 
stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

5.2 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša do 70 odstotkov skupne vrednosti izvede-
nega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, ki 
ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki:

a) so ob oddaji vloge na javni razpis stari od 18 do 
40 let,

b) imajo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
v Registru čebelnjakov več kot 150 čebeljih družin ali

c) imajo izobrazbo, ki ustreza:
– najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje v skladu 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer v študijskih 
programih biologija, kmetijstvo-zootehnika, kmetijstvo- 
živinoreja in veterinarstvo, če so opravili redni ali izbirni 
predmet s področja čebelarstva ali

– če imajo predhodno pridobljen certifikat nacio-
nalne poklicne kvalifikacije s področja čebelarstva ali 
mojstrski izpit čebelarska mojstrica/čebelarski mojster.

5.3 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša 80 odstotkov skupne neto vrednosti izve-
denega nakupa čebelarske opreme brez vštetega DDV, 
ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade 
RS pri čebelarjih, ki so vključeni v sheme kakovosti s 
področja čebelarstva pred objavo javnega razpisa.

5.4 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega 
razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega 
čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, 
do 100 odstotkov skupne neto vrednosti izvedenega 
nakupa čebeljih panjev s testnimi vložki brez vštetega 
DDV, ki ne presega višine stroškov v skladu s Sklepom 
Vlade RS.

5.5 Delež sofinanciranja čebeljih panjev s testnimi 
vložki znaša pri čebelarjih, ki so invalidi I. ali II. kate-

gorije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, kar se dokazuje z odločbo, iz 
katere mora biti razvidno, da je oškodovanec razvrščen 
v I. ali II. kategorijo invalidnosti, in ki jo na podlagi mne-
nja invalidske komisije izda Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, do 100 od-
stotkov skup ne neto vrednosti izvedenega nakupa če-
beljih panjev s testnimi vložki brez vštetega DDV, ki ne 
presega višine stroškov v skladu s Sklepom Vlade RS.

5.6 Najvišji znesek sofinanciranja čebelarske opre-
me v letu 2020 brez DDV znaša za upravičenca, ki 
čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.000 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 2.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 4.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 8.000 eurov.
5.7 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelar-

ske opreme v letu 2020 brez DDV znaša za upravičenca 
iz točke 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. in 5.5 tega javnega razpisa, 
ki čebelari:

– z 1 do 20 čebeljimi družinami: 1.500 eurov;
– z 21 do 40 čebeljimi družinami: 3.000 eurov;
– z 41 do 100 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– s 101 do 249 čebeljimi družinami: 9.000 eurov;
– z 250 in več čebeljimi družinami: 12.000 eurov.
5.8 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja čebelar-

ske opreme za število čebeljih družin, ki je bilo na dan 
30. junija v letu pred oddajo vloge vpisano v Register 
čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nada-
ljevanju: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu organu in 
drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju 
samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga 
za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj 
tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po ukrepu 
Sofinanciranje čebelarske opreme.

6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po prejetju sredstev v okviru 
ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja 2020–2022 po izplačilu sredstev ne sme biti iz-
dana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne 
uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

6.5 Prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva za ukrep 
Sofinanciranje čebelarske opreme na podlagi tega jav-
nega razpisa, mora biti vključen v sheme kakovosti s 
področja čebelarstva ali imeti potrdilo o vključenosti v 
kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekolo-
ške čebelje pridelke do konca programskega obdobja 
2020–2022.

6.6 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Re-
gister čebelnjakov, do konca programskega obdobja 
2020–2022.

6.7 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena 
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah 
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 1 razpisne doku-
mentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od 
dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.
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7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev in kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kra-

ju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa 
izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
mi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 
kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če prejemnik sredstev ni vključen v sheme ka-
kovosti s področja čebelarstva, nima potrdila o vključe-
nosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma nima 
certifikata za ekološke čebelje pridelke do konca pro-
gramskega obdobja 2020–2022, kot to določa točka 6.5 
tega javnega razpisa, mora 10 odstotkov izplačanih 
sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se 
izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega 
obdobja 2020–2022.

7.7 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o 
številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis 
v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.6 tega jav-
nega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca 
programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Priloge 1 

razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlaga-
telju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 
razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili 
v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si. 
Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo objavljeno 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z 
začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 4. septembra 2020.

9.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto 
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v 
točki 9.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o 
zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 4. septembru. 
2020, se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, 
priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID šte-
vilka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga 
nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje čebelarske opreme 2020
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprt javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.
10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 

izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2698/20
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Mi-
nistrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe 
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva 
v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, 
št. 78/19, 85/20 in 110/20; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba), objavlja

2. javni razpis
za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev  

v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet 2. javnega razpisa je sofinanciranje 

nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa 
Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 in 
zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje se-
zonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska 
potreba čebel in opraševanje rastlin.

1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izva-
janje 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezon-
ske selitve panjev v letu 2020, znaša do 18.000 eurov.

1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Mi-
nistrstva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 9.000 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 9.000 eurov.

1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.

1.5 Aktivnosti za izvajanje ukrepa Racionalizacija 
sezonske selitve panjev po tem javnem razpisu ne sme-
jo biti začete pred 1. avgustom 2019 in morajo biti za-
ključene najkasneje do 4. septembra 2020. Za začetek 
aktivnosti se po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem 
in plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške 
po Uredbi in po tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki 
opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike 
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev 
sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.

http://www.gov.si
mailto:aktrp@gov.si
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3. Predmet podpore
3.1 V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske seli-

tve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sred-
stev za prevoz čebel na pašo.

3.2 Vlagatelj, ki je v letu 2020 že oddal vlogo v okvi-
ru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, lahko 
ponovno odda vlogo. Za nakup istega novega sredstva 
za prevoz čebel na pašo lahko vlagatelj pridobi sredstva 
samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa 
Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem 
obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

3.3 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune, ki 
vsebujejo podatke iz 82. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 
90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) in vsa dokazila o plačilu 
računov na njegovo ime. Dokazila o opravljenem naku-
pu se vlagatelju ne vračajo.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 

izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pri-
dobi sredstva za naložbe v okviru tega javnega razpisa 
samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 
Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste 
upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev 
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lo-
kalne samouprave. Vlagatelj mora predložiti Izjavo iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije.

4.4 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1).

4.5 Ostali pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora priložiti račune in dokazila v skladu 

s prvo točko 16. člena Uredbe;
– vlagatelj je opravil usposabljanje o smernicah do-

brih higienskih navad v čebelarstvu ali ima vzpostavljen 
lastni sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) sistem;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega veterinarskega 
izobraževanja s področja zdravstvenega varstva čebel, 
ki ga je pripravila in izvedla Univerza v Ljubljani, Veteri-
narska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut;

– vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi 
predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v ve-
terinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
(v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne upo-
rabe zdravil;

– vlagatelj se je največ štiri leta pred objavo tega 
javnega razpisa udeležil najmanj enega apitehničnega 
usposabljanja, ki ga je pripravila in izvedla javna sveto-
valna služba v čebelarstvu;

– vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov 
najmanj tri leta pred objavo tega javnega razpisa;

– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin 
v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebel-
njakov;

– vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetij-
skih gospodarstev v skladu z ZKme-1 in pravilnikom, ki 
ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;

– stroški nakupa sredstev za prevoz čebel na 
pašo morajo znašati najmanj 20 odstotkov vrednosti iz 
točke 5.2 tega javnega razpisa.

5. Višina sredstev
5.1 Delež sofinanciranja nakupa sredstev za prevoz 

čebel na pašo znaša 60 odstotkov skupne neto vredno-
sti izvedenega nakupa brez vštetega DDV, ki ne presega 
višine stroškov, ki so predpisani s Sklepom Vlade RS, 
št. 00715-25/2020/5 z dne 11. 6. 2020.

5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja naku-
pa sredstev za prevoz čebel na pašo v programskem 
obdobju 2020–2022 znaša pri čebelarjih, ki čebelarijo:

– z 41 do 150 čebeljimi družinami: 6.000 eurov;
– z več kot 150 čebeljimi družinami: 15.000 eurov.
5.3 Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja nakupa 

sredstev za prevoz čebel na pašo za število čebeljih dru-
žin, ki je bilo na dan 30. junija v letu pred oddajo vloge 
vpisano v Register čebelnjakov.

6. Obveznosti prejemnika sredstev
6.1 Prejemnik sredstev mora Agenciji Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v na-
daljnjem besedilu: Agencija), Ministrstvu, revizijskemu 
organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo 
na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev.

6.2 Prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri 
leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.

6.3 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali izključno za namen in dejav-
nosti, za katere so bila sredstva po tem javnem razpisu 
dodeljena, še najmanj tri leta po izplačilu, razen ob mo-
rebitni višji sili ali izrednih okoliščinah iz 7. člena Uredbe.

6.4 Prejemniku sredstev do konca programskega 
obdobja 2020–2022 ne sme biti izdana pravnomočna 
odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo 
v veterinarski medicini.

6.5 Prejemnik sredstev mora poročati o številu če-
beljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v 
Register čebelnjakov do konca programskega obdobja 
2020–2022.

6.6 Prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena 
oseba mora Agencijo o višji sili ali izrednih okoliščinah 
pisno obvestiti na obrazcu iz Priloge 4 razpisne doku-
mentacije in predložiti ustrezna dokazila v 15 dneh od 
dneva, ko prejemnik sredstev oziroma njegova poobla-
ščena oseba to lahko stori.

7. Sankcije
7.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcioni-

ra v skladu s prvim odstavkom 35. člena Uredbe.
7.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, 

kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izpla-
čanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

7.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na 
kraju samem, kot to določa točka 6.1 tega javnega razpi-
sa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izpla-
čana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.4 Prejemnik sredstev, ki predmet podpore upo-
rablja v nasprotju z namenom, za katerega je prejel 
podporo, kot to določa točka 6.3 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega 
ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

7.5 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov 
o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja 
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vpis v Register čebelnjakov, kot to določa točka 6.5 tega 
javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa do kon-
ca programskega obdobja 2020–2022.

7.6 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izpla-
čilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR 
glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, 
mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republi-
ke Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do 
konca programskega obdobja 2020–2022.

8. Vloga
8.1 Vloga mora biti oddana na obrazcu iz Pri-

loge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki 
o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz 
Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi priloga-
mi in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega 
javnega razpisa.

8.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.

Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa bo obja-
vljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, v času uradnih ur. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov aktrp@gov.si.

9. Rok in način prijave
9.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi 

javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z 
začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa 
oziroma do 4. septembra 2020.

9.2 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na 
naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeže-
lja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali 
vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne 
pisarne oziroma vložišča).

9.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
9.1 tega javnega razpisa, in vloge, vložene po objavi o 
zaprtju tega javnega razpisa oziroma po 4. septembru 
2020, se zavržejo.

9.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se 
zavržejo.

9.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum 
in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označena s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vlo-
žišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma 
firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka 
javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
Racionalizacija sezonske selitve panjev 2020
10. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu 

s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom 
ZKme-1)

10.1 Vloge na odprti javni razpis se preverjajo po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Vloga, ki je 
ustrezno dopolnjena in s tem popolna, se po vrstnem 
redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi za-
poredno številko vloge.

10.2 Odpiranje vlog ni javno.

10.3 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo 
izda predstojnik Agencije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ob-2662/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 

podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 
63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kul-
turo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o 
izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s 
področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika 
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 in 73/16) 
objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih pro-
jektov na področju elektronskega založništva za leto 
2020 (v nadaljevanju: JR7–E–ZALOŽNIŠTVO–2020).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
splet ni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 21. 8. 2020 in se izteče 
dne 21. 9. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 3301-003/2020 Ob-2688/20
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Urad-
ni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kup-
nine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni 
list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta 
Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslova-
nja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in 
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega 
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koefi-
cienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sek-
torju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, 
str. 1) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske 
izjeme) objavlja

javni razpis
za pred-financiranje projektov kmetijskih 

gospodarstev (fizične osebe) – PF2
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 1.400.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev

1.400.000,00 2020 Posojilo Namensko 
premoženje Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.gov.si
mailto:aktrp@gov.si
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1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z 

odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike 
Slovenije, ki zasleduje cilj

– premostitveno financiranje za projekte, ki so odo-
breni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza na-
slednjemu ukrepu:

– Premostitveno financiranje projektov kmetijskih 
gospodarstev.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlaga-
telja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regional-
nisklad.si/razpisi.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-

gatelja,
– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki 

so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjeva-
nje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. 
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše 
Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje raz-
pisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.
3. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 

enkrat.
4. Vlagatelj, ki se prijavi kot fizična oseba-kmet, 

mora imeti kreditno sposobnost kmetijskega gospodar-
stva večjo od 1,00 in predložiti mora ustrezna dokazila, 
kot so Izpis Sisbon (pridobljen pri banki), Izpis transak-
cijskega računa za obdobje zadnjih 12 mesecev pred 
oddajo vloge in kopije morebitnih (posojilnih, leasing) 
pogodb in/ali amortizacijskih načrtov, v kolikor obve-
znosti niso razvidne iz Sisbona. V kolikor vlagatelj pri 
izračunu kreditne sposobnosti uveljavlja tudi prihodke 
članov kmetijskega gospodarstva, mora tudi zanje prilo-
žiti vsa predhodno navedena dokazila kot so zahtevana 
za vlagatelja.

5. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

6. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v 
višini 50,00 EUR ali več). V ta namen Sklad po uradni 
dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno 
potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredelje-
no v okviru Izjave vlagatelja.

7. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

8. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, 
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil 
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni 
upravičen do spodbude.

9. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po pro-
gramu PF ne sme presegati 400.000,00 EUR.

10. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega pre-
moženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan 
31. 12. 2019.

11. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evrop-
skih in slovenskih javnih sredstev.

12. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem 
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku 
finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Za-
konom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju.

13. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen 
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju.

14. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opre-
deljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb in zadrug v težavah ter Uredba o 
skupinskih izjemah ali Kmetijska uredba za skupinske 
izjeme, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov 
v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku 
prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno 
zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora 
vlagatelj izreči v izjavi.

15. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega 
projekta.

2.2 Pogoji po podprogramu PF2.2 – Projekti kmetij-
skih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 

Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih 
gospodarstev, organizirana kot

– kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki 
na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

– nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu 

kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospo-
darstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma 
register kmetijskih gospodarstev pred 1. 7. 2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev 
v programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da 
je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano 
pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za 
črpanje.

2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-
mu PF2.2

– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske iz-
jeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
ma teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi 
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podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2.2
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima pove-

zane storitve,
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava 

pridelkov,
– 02 Gozdarstvo,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil,
– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zele-

njave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in 

maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih 

izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.1 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.24 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.29 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja,
– 46.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.31 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi 

izdelki,

– 46.33 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi 
izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,

– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po inter-

netu,
– 47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 00.1 Dejavnosti, skladne z Uredbo o dopolnilnih 

dejavnostih na kmetijah.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

Vlagatelj, ki se prijavlja kot kmetija, ki ni pravna 
oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejav-
nost, in prijavlja projekt iz dopolnilne dejavnosti, mora 
biti registriran skladno z veljavno Uredbo o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo za izva-
janje dopolnilne dejavnosti.

2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogra-
mu PF2.2

– Celotno območje Republike Slovenije (višina raz-
položljivih sredstev 1.400.000,00 EUR).

2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF2.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF2.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. Upra-
vičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, 
pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena 
omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse 
glede na vrsto omejitve).

Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku

Odstotek sofinanciranja 
SkladaVrsta omejitve Delež  % Znesek 

EUR Datum Velikost 
vlagatelja

Odobrena, neizplačana 
EU sredstva / / / /

velika
srednja

mala
mikro

100,00

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni 
strani Sklada.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu PF2.2

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 250.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
5.000,00 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF2.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih po-

moči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 

se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
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– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera nega-
tivna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem 

prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vse-
kakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po 
prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavlje-
ni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede 
prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta 
po podpisu pogodbe.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF2.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje projektov 

kmetijskih gospodarstev
– Izvedba projekta.

2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za za-

varovanje posojila po presoji Sklada.
2. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predla-

gati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane, 
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, 
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.

Oblika 
zavarovanja Omejitev za posamezno obliko zavarovanja

Faktor Delež Znesek 
v EUR do Boniteta vlagatelja

Kreditna 
sposobnost 

vlagatelja K > X

Ročnost 
v mesecih

Znesek 
v EUR 

nad

od do

Menica 1,00 100 / / / 1,00 36 /

Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vredno-

stjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih 
sredstev,

– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike 
zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,

– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri 
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaproše-
nih sredstev,

– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno 
oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko za-
varovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno 
bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena 
iz sistema Ebonitete.si,

– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje 
med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih 
12 mesecih / letna višina obstoječih glavnic finančnih 
obveznosti,

– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) – 
mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega do-
hodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega 
dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek, 
zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali 
rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo 
z 12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov, 
pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva 
tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev,

– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora 
biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz 
sistema Ebonitete.si,

– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skup-
no dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posame-
zna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene 
skupne dobe vračanja sredstev,

– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sred-
stev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zava-
rovanja, ki ima navedeno omejitev.

3. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa 
zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o po-
gojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani 
Sklada.

4. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na nje-
gove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojas-
nila v zvezi z zavarovanjem.

2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 

zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis po-
godbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, 
glede na obliko zavarovanja:

– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvrš-
ljivosti.

4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.
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5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k 
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bre-
menijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, 
so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za 
dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani 
Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o 
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v 
določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko 
odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dne-

va sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko 
Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 
tudi podaljša.

2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za 
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki 
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred pred-
videnim črpanjem.

3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o 

odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka pro-
jekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.

2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sred-
stev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogod-
be.

3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku 
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o pro-
jektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s 
prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega 
prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporoče-
no po pošti najkasneje naslednji delovni dan od oddaje 
vloge preko spletne aplikacije »Rsklad«,

– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na pred-
logi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obraz-
ca,

– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so 
odvisne od prijavljenega projekta,

– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 
obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem poobla-

ščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano 
pooblastilo.

2. Vloga se odda preko spletne aplikacije "Rsklad", 
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim 
rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času 
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 
01/836-19-53.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi-

sa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 28. 9. 2020,
2. rok do 26. 10. 2020,
3. rok do 23. 11. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku 

oziroma po zaprtju javnega razpisa.

4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih:
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Ko-
misija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.

5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasne-

je v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za 
dopolnitev vloge.

2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopol-
nitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.

3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z 
dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta 
ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vro-
čitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati po pošti 

ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva 
vročitve.

2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati 

ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in po-
slovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot ne-
popolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neuteme-
ljena zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh ne-
odvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena 
v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo 
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev 
imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe 
razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene 
zavrnejo.
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6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri 
čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh 
ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom 
točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koefi-
cient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je 
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob 
možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za 
zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo 
razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija 
predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih 
sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zago-
tovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o 

ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 

osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v 
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži nepo-
sredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenje-
vanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo 
biti predmet presoje s strani vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-008/2020 Ob-2689/20
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Urad-
ni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kup-
nine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 
– ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbu-
janju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni 
list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta 
Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslova-
nja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in 
dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega 
in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 
27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni 
list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koefi-
cienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014 z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sek-
torju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z 
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, 
str. 1) (v nadaljevanju Kmetijska uredba za skupinske 
izjeme) objavlja

javni razpis
za pred-financiranje projektov kmetijskih 

gospodarstev (pravne osebe) – PF2
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 600.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev

600.000,00 2020 Posojilo Namensko premoženje Slovenski regionalno 
razvojni sklad

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je omogočiti izvedbo projektov z 

odobrenimi evropskimi sredstvi na območju Republike 
Slovenije, ki zasleduje cilj

– premostitveno financiranje za projekte, ki so odo-
breni po razpisih za evropska sredstva, ki ustreza na-
slednjemu ukrepu:

– Premostitveno financiranje projektov kmetijskih 
gospodarstev.

1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlaga-
telja

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija 
in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, 
objavljena na spletni strani Sklada http://www.regional-
nisklad.si/razpisi.

Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-

gatelja,
– seznam prilog,
– predlogo plana likvidnosti,
– merila za ocenjevanje,
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– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki 

so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjeva-
nje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. 
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše 
Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje raz-
pisnih pogojev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofi-
nanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev 
pa se odpravi.

2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 

prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov 

za leto 2019, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor 
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vla-
gatelj priložiti k vlogi.

4. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma 
enkrat.

5. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fi-
zična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, 
določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, 
najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz 
sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam 
pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si.

6. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno 
konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna 
dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni 
konstrukciji.

7. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in dru-
gih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v vi-
šini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj gospodar-
ski subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta 
namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne upra-
ve RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila 
vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.

8. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Skla-
da, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih 
zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.

9. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, 
vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sred-
stev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil 
od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni 
upravičen do spodbude.

10. Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja po pro-
gramu PF ne sme presegati 400.000,00 EUR.

11. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega pre-
moženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan 
31. 12. 2019.

12. Vlagatelj ne sme biti dolžnik iz naslova evrop-
skih in slovenskih javnih sredstev.

13. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečajnem 
postopku, postopku prisilnega prenehanja, postopku 

finančnega prestrukturiranja, v skladu z veljavnim Za-
konom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju.

14. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen 
glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem po-
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju.

15. Vlagatelj (razen mikro, malo in srednje veliko 
podjetje, ki posluje manj kot 3 leta) ne sme biti (1) v 
težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah ter Kmetijska uredba za skupinske izjeme, 
(2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za re-
ševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v 
težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku 
prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno 
zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja, se mora 
vlagatelj izreči v izjavi.

16. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega 
projekta.

2.2 Pogoji po podprogramu PF2.2 – Projekti kmetij-
skih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu PF2.2
– Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v 

Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih 
gospodarstev, organizirana kot

– pravna oseba,
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

pridobitno dejavnost.
Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu 

kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospo-
darstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma 
register kmetijskih gospodarstev pred 1. 7. 2019.

Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih sredstev v 
programskem obdobju 2014–2020, kar pomeni, da je že 
prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogod-
bo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-
mu PF2.2

– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske iz-
jeme. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, 
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zaje-
ma teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi 
podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.

2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu PF2.2
– 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima pove-

zane storitve,
– 01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
– 01.2 Gojenje trajnih nasadov,
– 01.3 Razmnoževanje rastlin,
– 01.4 Živinoreja,
– 01.5 Mešano kmetijstvo,
– 01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava 

pridelkov,
– 02 Gozdarstvo,
– 02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejav-

nosti,
– 02.2 Sečnja,
– 02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.4 Storitve za gozdarstvo,
– 10 Proizvodnja živil,
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– 10.1 Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov,
– 10.3 Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in 

maščob,
– 10.5 Predelava mleka,
– 10.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih 

izdelkov,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin,
– 10.8 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
– 10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi 

izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi 

izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržni-

cah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,

– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po inter-
netu,

– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 
stojnic in tržnic,

– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane 

dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti.

2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogra-
mu PF2.2

– Celotno območje Republike Slovenije (višina raz-
položljivih sredstev 600.000,00 EUR).

2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu PF2.2
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 1. 2014.
2.2.6 Stroški po podprogramu PF2.2
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta. Upra-
vičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, 
pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena 
omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse 
glede na vrsto omejitve).

Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku

Odstotek 
sofinanciranja SkladaVrsta 

omejitve Delež  % Znesek 
EUR Datum Velikost 

vlagatelja

Odobrena, neizplačana 
EU sredstva / / / /

velika
srednja

mala
mikro

100,00

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni 
strani Sklada.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu PF2.2

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 150.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
5.000,00 EUR.

2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu PF2.2
1. Obrestna mera je ROM za izračun državnih po-

moči + pribitek 1,00 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri 

se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera nega-

tivna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Vlagatelj posojilo vrača sproti, ob vsakokratnem 

prejemu evropskih sredstev za prijavljeni projekt, vse-
kakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po 
prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavlje-
ni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede 
prej, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo najkasneje tri leta 
po podpisu pogodbe.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu PF2.2
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Premostitveno financiranje projektov 

kmetijskih gospodarstev
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– Izvedba projekta.
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za za-

varovanje posojila po presoji Sklada.
2. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predla-

gati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
Možne oblike zavarovanja so tabelarično prikazane, 
skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, 
izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.

Oblika 
zavarovanja

Omejitev za posamezno obliko zavarovanja

Faktor Delež
Znesek 
v EUR 

do

Boniteta 
vlagatelja Kreditna sposobnost vlagatelja 

K > X
Ročnost 

v mesecih
Znesek v EUR 

nad
od do

Menica 1,00 100 / 5 10 / 36 /

Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vredno-

stjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih 
sredstev,

– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike 
zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,

– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri 
posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaproše-
nih sredstev,

– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno 
oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko za-
varovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno 
bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena 
iz sistema Ebonitete.si,

– Kreditna sposobnost vlagatelja (K) – je razmerje 
med 1/3 letnih prihodkov oziroma dohodkov v zadnjih 
12 mesecih/letna višina obstoječih glavnic finančnih ob-
veznosti,

– Kreditna sposobnost poroka fizične osebe (K) – 
mora biti večja od 1 in je razmerje med 1/3 letnega do-
hodka, izračunanega kot povprečje iz naslova osebnega 
dohodka (pri čemer se upošteva 1, tj. je bruto znesek, 
zmanjšan za prispevke in dohodnino) ali pokojnine ali 
rente za obdobje zadnjih treh mesecev, pomnoženo z 
12, in letnih obveznosti iz naslova posojil in leasingov, 
pri čemer Sklad ob utemeljenih razlogih lahko upošteva 
tudi obveznosti iz naslova limita in poroštev,

– Bonitetna ocena poroka pravne osebe – mora 
biti 7 ali več, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz 
sistema Ebonitete.si,

– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skup-
no dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamez-
na oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene 
skupne dobe vračanja sredstev,

– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sred-
stev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zava-
rovanja, ki ima navedeno omejitev.

3. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zah-
tevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih 
zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.

4. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na nje-
gove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojas-
nila v zvezi z zavarovanjem.

2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odo-

britvi sredstev.

2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega 
zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora 
biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis po-
godbe ni pri predstavniku Sklada.

3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, 
glede na obliko zavarovanja:

– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvrš-
ljivosti

4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma 
izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vla-
gatelja ta rok tudi podaljša.

5. Stroški sklepanja pogodbe, sklenitve dodatka k 
pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bre-
menijo vlagatelja. Stroški, razen stroškov zavarovanja, 
so opredeljeni v Tarifnem pravilniku o nadomestilih za 
dodeljevanje spodbud, ki je objavljen na spletni strani 
Sklada.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o 
odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe 
v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostran-
sko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve 
pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 30 dni od dne-

va sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko 
Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 
tudi podaljša.

2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za 
črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki 
ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred pred-
videnim črpanjem.

3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogo-
vorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upošte-
valo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.

2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o 

odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka pro-
jekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.

2. Za zaključek projekta se šteje črpanje EU sred-
stev, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu pogod-
be.

3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku 
projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o pro-
jektu.

4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar 
je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
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3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca 

(EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s 
prijavljenim projektom in mora vsebovati:

– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega 
prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporoče-
no po pošti najkasneje naslednji delovni dan od oddaje 
vloge preko spletne aplikacije »Rsklad«,

– likvidnostni plan, ki mora biti izpolnjen na pred-
logi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obraz-
ca,

– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so 
odvisne od prijavljenega projekta,

– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso 
obvezne, v kolikor so priložene, se zanje lahko pridobi 
točke.

3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem poobla-

ščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano 
pooblastilo.

2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«, 
na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim 
rokom za oddajo vloge.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času 
uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 
01/836-19-53.

3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpi-

sa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 28. 9. 2020,
2. rok do 26. 10. 2020,
3. rok do 23. 11. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku 

oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, 

po sledečih kriterijih:
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 30 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz raz-

pisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva do-

datno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga po-
zove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in 
prijavljenega projekta.

3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za 

obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo 
imenuje direktor Sklada.

2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji 
ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja jav-
nega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada 
k sodelovanju povabi Komisija.

3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
4. Odpiranje vloge

1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Ko-
misija, ki ugotavlja popolnost vloge.

2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni 
dan po izteku roka za oddajo vlog.

3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno.
4. Odpiranje vlog ni javno.

5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasne-

je v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za 
dopolnitev vloge.

2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopol-
nitev vloge po pošti z osebno vročitvijo.

3. Poziv za dopolnitev velja za vročenega z 
dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta 
ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vro-
čitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu 
z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.

6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati po pošti 

ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva 
vročitve.

2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno 
dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede 

popolnosti vlog.
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustre-

zno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno 
dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna.

3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali 
ne dosega minimalnega števila točk, se kot neuteme-
ljena zavrne.

4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh ne-
odvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena 
v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji.

5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo 
število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo 
vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih 
sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.

6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število 
točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri 
čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh 
ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom 
točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koefi-
cient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je 
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob 
možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za 
zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo 
razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija 
predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih 
sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zago-
tovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o 

ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 

osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od 
odpiranja vlog.

3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 
zoper izdano odločbo o ne/odobritvi sredstev ni pritožbe, 
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v 
roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži nepo-
sredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenje-
vanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo 
biti predmet presoje s strani vlagatelja.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 410-12/2020-9 Ob-2649/20
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19)
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javni razpis
za sofinanciranje programov, projektov, prireditev, 

ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Občine Komen za leto 2020

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

2. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 82/19).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje programov, projektov, prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Občine Komen in pome-
nijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepo-
znavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov 
in dostopnost do različnih dejavnosti.

4. Upravičenci do sofinanciranja:
– društva s sedežem v Občini Komen;
– društva s sedežem v drugi občini, če programe, 

projekte, prireditve izvajajo na območju Občine Komen.
Do sofinanciranja niso upravičena društva, ki so 

prejela sredstva za isti program, projekt, prireditev iz 
proračuna Občine Komen.

5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2020 na proračunski postavki 180418 'Sofi-
nanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov' 
v višini 7.000 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porab-
ljena do 31. 12. 2020.

6. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo vlogo 
kadarkoli v času objave razpisa v tekočem prora-
čunskem letu, vendar najkasneje do 30. oktobra za 
tekoče leto.

7. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

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

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

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

java na JR za programe, projekte, prireditve«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila najkasneje zadnji 
dan roka za oddajo vlog (30. oktober 2020) oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v sprejemno 
pisarno Občine Komen.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, 
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po more-
bitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.

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

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih ta-
ksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 
32/16 in 30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potreb-
no plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. Uprav-
na taksa se plača na podračun Občine Komen, 
št. SI56 01249-4490309166, koda namena OTHR, 
sklic/referenca: SI11 75485-7111002-2019 ali z gotovi-
no v računovodstvu Občine Komen. Morebitne taksne 
oprostitve so navedene v določbah 21.–28.a člena 
Zakona o upravnih taksah.

Prijavi je potrebno obvezno priložiti dokazilo o pla-
čilu upravne takse.

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

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
8. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija 

opravljala na dva meseca. Komisija se praviloma sesta-
ne najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, 

ki so prispele do vključno zadnjega dne pred dnevom 
odpiranja vlog.

9. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o so-

financiranju upošteva naslednja merila:
1. Prispevek k prepoznavnosti in ugledu Občine 

Komen (0–30 točk)
1.1. Prispevek programov, projektov, prireditev k 

prepoznavnosti in ugledu Občine Komen (0–10 točk)
A. Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu ob-

čine (7–10 točk)
B. Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (4–6 točk)
C. Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu 

občine (0–3 točk).
1.2. Pričakovana udeležba, doseg programov, pro-

jektov, prireditev (0–10 točk)
A. Velika udeležba, doseg (7–10 točk)
B. Srednje velika udeležba, doseg (4–6 točk)
C. Manjša udeležba, doseg (0–3 točk).
1.3. Promocijski učinek programov, projektov, pri-

reditev (0–10 točk)
A. Velik promocijski učinek (7–10 točk)
B. Srednji promocijski učinek (4–6 točk)
C. Majhen promocijski učinek (0–3 točk).
2. Jasna opredeljenost ciljev in namena (0–20 točk)
2.1. Jasna opredeljenost ciljev in namena progra-

mov, projektov, prireditev (0–10 točk)
A. Dobra opredeljenost ciljev in namena programov, 

projektov, prireditev (7–10 točk)
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B. Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena 
programov, projektov, prireditev (4–6 točk)

C. Slabša opredeljenost ciljev in namena progra-
mov, projektov, prireditev (0–3 točk).

2.2. Izvedljivost programov, projektov, prireditev 
(0–10 točk)

A. Zahtevna izvedljivost programov, projektov, pri-
reditev (6–10 točk)

B. Manj zahtevna izvedljivost programov, projektov, 
prireditev (0–5 točk).

3. Kvaliteta, inovativnost, izvirnost (0–30 točk)
3.1. Kvaliteta programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Zelo kvaliteten program, projekt, prireditev 

(7–10 točk)
B. Kvaliteten program, projekt, prireditev (4–6 točk)
C. Manj kvaliteten program, projekt, prireditev 

(0–3 točk).
3.2. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (0–10 točk)
A. Inovativnost in izvirnost programov, projektov, 

prireditev (6–10 točk)
B. Neinovativnost in neizvirnost programov, projek-

tov, prireditev (0–5 točk).
3.3. Atraktivnost programov, projektov, prireditev 

(0–10 točk)
A. Velika atraktivnost programov, projektov, priredi-

tev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B. Srednje velika atraktivnost programov, projektov, 

prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C. Manjša atraktivnost programov, projektov, prire-

ditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk).
4. Reference prijavitelja in dosedanje sodelovanje 

z Občino Komen (0–20 točk)
4.1. Reference (0–10 točk)
A. Uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B. Uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C. Uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk).
4.2. Dosedanje sodelovanje z Občino Komen 

(0–10 točk)
A. Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Občino 

Komen (1–10 točk)
B. Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali 

projektih z Občino Komen (0 točk).
5. Pomen programov, projektov, prireditev za ob-

čane Občine Komen in za Občino Komen (0–100 točk)
A. Velik pomen programov, projektov, prireditev 

(0–50 točk)
B. Izjemen pomen programov, projektov, prireditev 

(50–100 točk).
Točke, dodeljene za posamezna merila, se sešte-

vajo. Možnih točk je 200. Vrednost točke je 15,00 EUR.
Prijavljeni programi, projekti, prireditve, ki ne bodo 

dosegli najmanj 15 točk, se izločijo iz nadaljnjega po-
stopka in niso upravičeni do sofinanciranja na podlagi 
tega razpisa.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obvešče-
ni pisno v roku 60 dni od odpiranja.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je ob-
javljena na spletni strani Občine Komen www.komen.si 
ali pa jo zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni občine.

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

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po 

tel. 05/731-04-61 pri Soraji Balantič oziroma po elektron-
ski pošti: soraja.balantic@komen.si v času uradnih ur.

Občina Komen

 Ob-2653/20
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 11. člena Od-
loka o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini 
Škofljica (Uradni list RS, št. 102/20) Občina Škofljica ob-
javlja najavo javnega razpisa za sofinanciranje Letne-
ga programa športa v Občini Škofljica za leto 2020.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov oziroma dejavnosti Letnega 
programa športa v Občini Škofljica v letu 2020.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v Občini Škofljica za leto 2020 obsega sofinanciranje 
naslednjih programov:

– Športni programi,
– Razvojne dejavnosti v športu,
– Organiziranost v športu,
– Športne prireditve in promocija športa.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka 4. 9. 2020 dosegljiva na spletni 
strani Občine Škofljica: https://www.skofljica.si/.

Občina Škofljica

Št. 410-0166/2020 Ob-2661/20
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva 

v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka 
o proračunu Občine Brežice za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/19) in priglašene sheme državne pomoči 
št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, ob-
javlja Občina Brežice

javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini 

Brežice za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet oziroma namen javnega razpisa je:
A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen 

A).
B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih 

mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B).
C. Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo 

podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in 
storitev (v nadaljevanju namen C).

D. Subvencioniranje najemnin v starem mestnem 
jedru (v nadaljevanju namen D).

2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

100.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva 
za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 74.000 EUR
Namen B: 20.000 EUR
Namen C: 3.000 EUR
Namen D: 3.000 EUR
SKUPAJ: 100.000 EUR

V kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-
vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen 
več sredstev kot je upravičenih vlog, se lahko sredstva 
prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot je 
upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do 
najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen 
B, C in D. Preostala sredstva se namenijo za namen A.

http://www.komen.si
https://www.skofljica.si/


Stran 1830 / Št. 113 / 21. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Namen A:
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so 

investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega 
ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvod-
nega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s po-
močjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) 
in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki 
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Upravičene so investicije v nakup nove ali rabljene 
proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerial-
nih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega 
podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja 
novega proizvodnega oziroma storitvenega programa 
(bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in 
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti 
proizvodov in storitev).

Sofinancirajo se investicije, izvedene v obdobju od 
poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2019) do 
zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 
2020). Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar. Upoštevajo se računi brez DDV.

Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in 
ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne 
police, mize, stoli, omare, regali, pulti itd.), nakup ko-
pirnih strojev, računalnikov, osebnih avtomobilov, kom-
biniranih vozil, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, 
promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev 
itd.), opreme za varovanje in video nadzor; opreme, 
ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, 
vrata itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske 
opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih 
naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev 
za urejanje okolice. Neupravičen je tudi strošek nakupa 
strojev ali opreme na leasing ter strošek nakupa opreme 
in strojev, ki niso namenjeni izvajanju registrirane dejav-
nosti prijavitelja ali so namenjeni za izvajanje dejavnosti 
dajanja strojev in opreme v najem in zakup.

Do sofinanciranja investicij (namen A) so upravi-
čena mikro in majhna podjetja, ki v letih 2018 in 2019 
(dvakrat zapored) še niso prejela sredstva iz občinskega 
proračuna za namen A.

Intenzivnost pomoči:
Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno 

znaša največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov inve-
sticije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije 
v višini do 40.000,00 € brez DDV.

Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejem-
nik pomoči prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev za 
investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgor-
nja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov 
(sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna 
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vred-
nost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena 
maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.

Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vred-
nost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), v ko-
likor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev 
po tem razpisu. Za podjetja, ki so bila ustanovljena po 
15. 9. 2017 (podjetja mlajša od treh let) je spodnji limit 
1.000,00 € brez DDV-ja.

Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz 
več računov, vendar mora skupna vrednost te investi-
cije biti najmanj 4.200,00 EUR (brez DDV), za podjetja 
mlajša od treh let pa najmanj 1.000,00 €. Pri tem mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR 
(brez DDV).

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B.

Namen B:
Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, re-

aliziranih v obdobju od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020. Po-
samezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 
3 delovna mesta. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 
3 nova delovna mesta, se upošteva prva tri navedena 
v vlogi. Za vsak novo odprto delovno mesto se lahko 
maksimalno dodeli do 200,00 €/polni mesec nove za-
poslitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za 
krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmer-
nega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe 
o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih 
zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v 
primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem 
morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem 
projekta začetnih investicij,

– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju 
števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem 
preteklih dvanajstih mesecev,

– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 
2 leti.

Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj 
iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto 
delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali 
iz drugih virov.

Pri sofinanciranju stroškov odpiranja novih de-
lovnih mest, povezanih z investicijo, bodo v skladu s 
smernicami sprejete »Strategije turizma Občine Brežice 
2020–2021« imeli prednost prijavitelji, ki z novimi zapo-
slitvami dokazujejo povečanje števila nočitev.

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen B, ne more 
vložiti vlogo za namen A.

Namen C:
Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo pod-

jetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev 
obdobju od 16. 9. 2019 do 15. 9. 2020. Sofinancirajo se 
stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanci-
ranje je lahko do 40 % upravičenih stroškov. Upravičeni 
stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v 
razstavni katalog.

Pri sofinanciranju stroškov, povezanih z udeležbo 
podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proi-
zvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stroškov 
v višini 5.000 € brez DDV.

Do sofinanciranja so upravičena tudi mikro in 
majhna podjetja, ki bodo na sejmih predstavljala tu-
ristično ponudbo in inovativne turistične produkte. Ta 
bodo imela, skladno s smernicami sprejete »Strategije 
turizma Občine Brežice 2020-2021«, prednost pred 
ostalimi prijavitelji.

Namen D:
Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prosto-

rov v starem mestnem jedru v obdobju od 1. 9. 2019 do 
30. 8. 2020.

Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 
7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo 
in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je 
do 100 m2.

Višina subvencioniranja je do 40 % upravičenih stro-
škov oziroma največ do 2,8 €/m2.

Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno 
pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem me-
stnem jedru.

V primeru, da vloge upravičencev presegajo raz-
pisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se 
znesek dodeljenih sredstev linearno zniža.
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Za območje starega mestnega jedra se šteje ob-
močje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, 
ki so vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243,1246, 
779/3, 779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 
231, 230, 229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 
104, 67, 113, 117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 
641/2, 634, 633, 628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 
679, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 1250, 
1255, 1265, 1267, 1268.

Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini 
Brežice, CPB 18, 8250 Brežice, v pisarni št. 38 in se 
tako prepričajo, ali je poslovni objekt znotraj starega 
mestnega jedra, kar je pogoj za subvencijo.

4. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena 

mikro in majhna enotna podjetja, ki so registrirana v 
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah:

– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 
na območju Občine Brežice ali

– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, 
v kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v ka-
teri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s 
stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na 
območju Občine Brežice.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, 
ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah.

Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna pod-
jetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru 
po 1. 7. 2012. Za datum pričetka izvajanja dejavnosti se 
šteje datum vpisa podjetja v Ajpes.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni 
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi 
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, do-
deljen istemu upravičencu, ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (držav-
ni, občinski, sredstva EU) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR).

V kolikor se prijavitelj prijavi za namen A, ne more 
vložiti vlogo za namen B in obratno.

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

Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v 
Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih 
je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo po-
trebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. 
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso 
namenjena samo zniževanju stroškov podjetja.

Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred 
dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled do-
ločenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani 
članov komisije.

Podrobnejše omejitve so navedene pri posamez-
nem ukrepu.

5. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij
1. Osnovni podatki prosilca (obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava 

(obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, sklad-

no s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od 
poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, 
ki je določen za oddajo vlog;
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5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 
oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije 
(obrazec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obra-

zec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetni-

ke, ki nimajo sedeža v Občini Brežice, priloga – kopija 
M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – 
obrazec 8);

12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja 

novih delovnih mest, povezanih z investicijo
1. Osnovni podatki prosilca (obrazec 1);
2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, 

ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed 
navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupo-
prodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, 
kopije računov itd.);

3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetni-
ka oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece) za 
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se 
fotokopije;

4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, pri-
ložijo se fotokopije;

5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla 
novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega 
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog, priložijo se fotokopije;

6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za ob-
dobje od 1. 9. 2019–30. 8. 2020;

7. Izjava o značilnosti začetne investicije (obra-
zec 4);

8. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obra-

zec 6);
10. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (obrazec 7);
11. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega me-

sta z investicijo (obrazec 9);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen C – Sofinanciranje stroškov, povezanih 

z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inova-
tivnih proizvodov in storitev

1. Osnovni podatki prosilca (obrazec 1);
2. Podatki o udeležbi na sejmu (obrazec 2-C);
3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu – spe-

cifikacija in izjava (obrazec 3-C);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu ude-

ležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega raz-
pisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za 
oddajo vlog;

5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetni-
ka oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za 
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se 
fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
Za namen D – Sofinanciranje najemnine v starem 

mestnem jedru
1. Osnovni podatki prosilca (obrazec 1);
2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu naje-

mnine za obdobje od 1. 9. 2019–30. 8. 2020;
3. Predstavitev stroškov – subvencioniranje najem-

nine (obrazec 3-namen D);
4. Kopija najemne pogodbe;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika 

oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne 
dejavnosti tudi obrtno dovoljenje; priložijo se fotokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih 
(za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec 5);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obra-

zec 6);
9. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih 

evidenc (obrazec 7);
10. Vzorec pogodbe (parafiran).
7. Rok in način prijave
Rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2020.
Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Obči-

na Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z 

napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dode-
litev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj pod-
jetništva-2020« ter navesti za kateri namen se stranka 
prijav lja (npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv 
in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po 
zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

8. Izid javnega razpisa
Sklep o dodelitvi sredstev na tem javnem razpisu 

bo posredovan prosilcem najkasneje v roku 15 dni od 
izteka roka za dopolnitev vseh vlog. Odpiranje prispelih 
vlog ne bo javno.

Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v 
roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, vloži pa se na naslov Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik po-
godbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse 
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dode-
litvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. 
Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja stro-
kovna komisija za obravnavo vlog.

9. Informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave v 

Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si, za-
interesirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Brežice.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32.

Občina Brežice

http://www.brezice.si
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Razpisi delovnih mest

delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Glasbene šole Kamnik, 
Kajuhova pot 11, 1240 Kamnik, s pripisom Prijava na 
razpis za ravnatelja.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o ime-
novanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Kamnik

 Ob-2651/20

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96), 10., 11. in 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdrav-
stveni dom Krško (Uradni list RS, št. 78/11), Odloka 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, 
št. 104/15) in sklepa sprejetega na 2. seji Sveta zavoda, 
dne 3. 6. 2020, Svet zavoda Zdravstvenega doma Krško 
objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Zdravstvenega doma Krško (m/ž),  

za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg 

splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo 
še naslednje pogoje:

1. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja 
izobrazbe zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti 
zdravstva,

3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

5. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in

6. predložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija 

spričevala, potrdilo),
4. kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 4 

mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje, ki 
ne sme biti izdano pred 1. 8. 2020,

5. kot dokaz o izpolnjevanju pogoja pod točko 5 
mora biti priloženo potrdilo Okrožnega oziroma Okrajne-
ga sodišča, ki ne sme biti izdano pred 1. 8. 2020,

6. vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje,
7. kandidati morajo priložiti kontakt (e-naslov in te-

lefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi).
Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 

pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: 
»Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Krško – Ne 

 Ob-2648/20
Svet Zavoda JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, Šol-

ska pot 5, Radeče, na osnovi sklepa 3. seje Sveta Zavo-
da z dne 22. 6. 2020 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/-ice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let z za-
četkom dela 30. 12. 2020. Za čas mandata bo z njim 
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 ka-
zenskem postopku) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Zavoda JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, 
Šolska pot 5, Radeče, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Zavoda JZ OŠ Marjana Nemca Radeče

 Ob-2650/20
Svet zavoda Glasbene šole Kamnik, Kajuhova 

pot 11, 1240 Kamnik, na podlagi sklepa, sprejetega na 
9. redni seji, dne 27. 2. 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, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljeva-
nem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/ka bo imenovan/-a za 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zapo-
slitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
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odpiraj!« na naslov: Svet zavoda Zdravstveni dom Kr-
ško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 
vključno 31. 8. 2020 do 12. ure na omenjeni naslov ali 
osebno v tajništvo Zdravstvenega doma Krško. Nepra-
vočasne in nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. 
Za pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, 
ki bo na naslov Zdravstvenega doma Krško prispela v 
zgoraj navedenem roku.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 
30 dneh od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Krško

 Ob-2654/20
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 

(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) ter 32., 33., 34. in 35. člena Statuta 
Doma upokojencev Ptuj ter v skladu s sklepom Sveta 
Doma upokojencev Ptuj, sprejetim na 21. redni seji 
dne 29. 7. 2020, Svet zavoda razpisuje prosto delovno 
mesto

direktorja (m/ž)
Doma upokojencev Ptuj

Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogo-
jev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogo-
ja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republi-
ke Slovenije, izpolnjevati še pogoje, določene v 56. in 
57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju 
ZSV), in sicer:

– Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali

– Višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 
20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vod-
stvenih ali vodilnih delovnih mestih na področju social-
nega varstva ali

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge 
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in pet 
let delovnih izkušenj,

– Opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje, oziroma ga je dolžan opraviti v roku 
1 leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu 
mandat preneha na podlagi zakona,

– Ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kazni-
vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne 
sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev,

– Zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Mandat direktorju začne teči s 1. 12. 2020 ozi-
roma z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju 
minister, pristojen za socialno varstvo.

Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj, originali ali overjenimi fotokopijami 
dokazil o izpolnjevanju pogojev in Programom dela 
Doma upokojencev Ptuj za naslednje mandatno obdob-
je, naslovijo kandidati/ke na Svet Doma upokojencev 
Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako »razpis 
za direktorja/ico-ne odpiraj!« v roku 15 dni od dneva ob-
jave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, do-

ločenim z zakonom.
Svet Doma upokojencev Ptuj

 Ob-2659/20
Svet OŠ Ljubo Šercer na podlagi 58. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 
na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta OŠ Ljubo Šercer 
v šolskem letu 2019/20 z dne 3. 6. 2020 razpisuje de-
lovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-
lja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v 
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto-
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo 
ravnatelja,

– izpolnjuje pogoje 99. člena ZOFVI, ki določa po-
goje o izobrazbi za strokovne delavce v šolah in zavodih 
za otroke s posebnimi potrebami,

– izpolnjuje pogoje 100. člena ZOFVI, ki govori 
o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma 
specialno pedagoški izobrazbi,

– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju,

– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj-
manj pet let naziv mentor,

– opravljen ravnateljski izpit (ne glede na določbo 
te alinee je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, 
ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti naj-
kasneje v enem letu po začetku mandata).

Zaželene so izkušnje na področju vodenja in orga-
nizacije zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 11. 1. 2021.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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) pošljite najkasneje v 15 dneh po 
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje ter življenjepis.

Kandidati pošljejo pisno prijavo v zaprti kuverti na 
naslov Svet OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6, 1330 Ko-
čevje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju pre-
jeli v zakonitem roku.

Svet OŠ Ljubo Šercer
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-2/2012/41(1324-03) Ob-2655/20
V register političnih strank se pri politični stranki 

Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom Pirati 
in s sedežem v Ljubljani, Majaronova ulica 6, ter z ma-
tično številko: 4047672000, vpiše sprememba naslova 
sedeža stranke v: Ljubljana, Kamniška ulica 47.
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Evidence sindikatov

Št. 101-11/2020-5 Ob-2617/20
Statut sindikata – Neodvisnost KNSS, Sindikat 

podjetja ŽITO d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljub-
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi 
Moste - Polje in je vpisan v evidenco statutov sindikatov 
pod zaporedno številko 44, se z dnem 5. 8. 2020 izbriše 
iz evidence statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-2652/20
V skladu s 64. členom Zakona o medijih Evropski 

inštitut za komuniciranje in kulturo (EURICOM) objav-
lja, da je revija Javnost-The Public v 100-odstotni lasti 
Evropskega instituta za komuniciranje in kulturo, Pot 
na Golovec 1, 1000 Ljubljana. Člani upravnega odbora 
EURICOM so: Andrew Calabrese, Nick Jankowski, Colin 
Sparks in Slavko Splichal.
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Objave sodišč

Dokležovje, Ob Naklu 12, Beltinci, ki ga zastopa Logar 
Ciril – odvetnik, Miklošičev trg 2, Ljutomer; Jožek Lenar-
čič, EMŠO 1703984500097, Gornji Slaveči 80, Kuzma, 
ki ga zastopa Logar Ciril – odvetnik, Miklošičev trg 2, 
Ljutomer; Helena Lenarčič, EMŠO 2509987505440, 
Martjanci 38, Martjanci, ki ga zastopa Logar Ciril – od-
vetnik, Miklošičev trg 2, Ljutomer; Anica Lenarčič, EMŠO 
1708988505303, Industrijska ulica 1, Turnišče, ki ga za-
stopa Logar Ciril – odvetnik, Miklošičev trg 2, Ljutomer; 
Marija Lenarčič, EMŠO 0605961505037, Gornji Slaveči 
80, Kuzma, ki ga zastopa Logar Ciril – odvetnik, Miklo-
šičev trg 2, Ljutomer, proti dolžniku Stanislavu Lenarčič,  
EMŠO 0911982500403, neznanega prebivališča, zaradi 
izterjave 218,88 EUR, sklenilo:

Dolžniku Stanislavu Lenarčič,  EMŠO 0911982500403, 
neznanega prebivališča, 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) v predmetnem izvršilnem postopku postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik De-
jan Rituper, Slomškova ulica 25, Murska Sobota.

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 Murski Soboti
dne 20. 7. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 359/2016 Os-2344/20
Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski 

postopek po pokojni Nagoda Ani, roj. Jonke, hčerki Ju-
rija, roj. 2. 8. 1890, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči 
v Predgradu 18, umrli 21. 11. 1967 ravno tam. Njeno 
dodatno zapuščino predstavlja le solastninski delež na 
zemljišču Agrarne skupnosti Paka, Jelenja vas in Pred-
grad.

Sodišče je v tem dodatnem zapuščinskem po-
stopku že izdalo oklic neznanim dedičem prvega ded-
nega reda, ki pa ni dal nobenega rezultata. Znani 
dediči prvega dednega reda pa so se dediščini od-
povedali. Glede na to pridejo v poštev za dedovanje 
po zakonu dediči drugega dednega reda, ki pa so 
sodišču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče drugega dednega reda, to je potomce 
pred zapustnico umrlih zapustn. staršev (zapustn. brate 
in sestre, nečake in nečakinje ter njihove potomce), da 
se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni 
strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo 
pravico do dediščine.

Ker obstaja velika verjetnost, da se nihče izmed 
dedičev drugega dednega reda sodišču ne bo javil, bi 
v takšnem primeru prišli v poštev za dedovanje dedi-
či tretjega dednega reda, ki pa so sodišču prav tako 
neznani.

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 6/2020, I 7/2020, I 8/2020 Os-2332/20
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilnih zadevah 

I 6/2020, I 7/2020 in I 8/2020 upnikov: 1. mld. Anja Novak, 
Trg svobode 5, Žiri, ki jo zastopa zak. zast. Iztok Novak, 
Trg svobode 5, Žiri, 2. mld. Blaž Novak, Trg svobode 5, 
Žiri, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Iztok Novak, Trg 
svobode 5, Žiri, in 3. mld. Sašo Novak, Trg svobode 5, 
Žiri, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Iztok Novak, Trg 
svobode 5, Žiri, proti dolžnici Bredi Novak, brez bivališča 
v RS, zaradi izterjave preživnine, sklenilo, da se dolžnici 
Bredi Novak, brez bivališča v Republiki Sloveniji, postavi 
začasna zastopnica odvetnica Suzana Miklič Nikič, Ljub-
ljanska cesta 102, Domžale. Začasna zastopnica ima v 
postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima 
začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem, oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 6. 2020

II N 21/2020 Os-2164/20
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. 

št. II N 21/2020 z dne 11. 3. 2020 nasprotnemu udele-
žencu Bojanu Benediku, neznanega prebivališča, posta-
vilo začasnega zastopnika, odvetnika Aljoša Drobniča, 
Nazorjeva 3, Kranj, na podlagi 4. točke drugega odstav-
ka 82. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega ude-
leženca v nepravdnem postopku pred Okrožnim sodi-
ščem v Kranju II N 21/2020 vse dotlej, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 3. 2020

II N 128/2020-9 Os-2585/20
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. 

št. II N 128/2020 z dne 11. 6. 2020 nasprotni udele-
ženki Sabini Cvetan, neznanega prebivališča, postavilo 
začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic, Jezerska 
cesta 41, Kranj, na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udele-
ženko v nepravdnem postopku pred Okrožnim sodiščem 
v Kranju II N 128/2020 vse dotlej, dokler nasprotna ude-
leženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 6. 2020

0063 I 129/2020 Os-2571/20
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni za-

devi upnika: Monika Korošak, EMŠO 2810989505318, 
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Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva tudi dediče tretjega dednega reda, to so po-
tomci pred zapustnico umrlih zapustn. dedov in babic 
(zapustn. strici in tete, bratranci in sestrične in njihovi 
potomci), da se v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča 
in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljav-
ljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo s 
tem dodatnim zapuščinskim postopkom in ga zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 6. 2020

D 350/2019 Os-2427/20
Viktor Jakomin (Vittorio Giacomini), roj. 4. 9. 1933, 

iz Trsta, Italija, je dne 17. 12. 1972 umrl in ni zapustil 
oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugoto-
vilo, da je bil zapustnik sin Josipa Jakomina in Marije 
Jakomin, roj. Cociani. Zapustnik ni bil poročen in ni 
imel otrok. Zapustnik je imel dve sestri in dva brata, in 
sicer Giuseppe Jakomin (roj. 5. 11. 1921), Vito Jakomin 
(roj. 8. 11. 1923), Giordana Jakomin, por. Braini (31. 7. 
1927–2. 2. 1983) ter Alma Jakomin (roj. 4. 9. 1933). Vsi 
navedeni so že davno pokojni, pri čemer so v njihove 
pravice vstopili njihovi potomci oziroma dediči, ki sodi-
šču niso vsi znani.

Glede na zgoraj navedeno, sodišču ni znan obstoj 
oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev drugega ded-
nega reda.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 7. 2020

D 55/2019 Os-2470/20
Zapuščinska zadeva: po pok. Josipu (Giuseppe- 

ju) Božiču (Bossi-ju), sinu Josipa, roj. dne 3. 6. 1895, 
z zadnjim prebivališčem v Trstu, Republika Italija, ki je 
umrl dne 6. 12. 1951.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče na pod-
lagi spisovnih podatkov in opravljenih poizvedb ugo-
tovilo, da je bil zapustnik poročen z Orsolo Grahonja 
(1899–1977), s katero sta imela dve hčerki, in sicer 
Roso Bossi (1922–1941) ter Agostino Bossi (ki je umr-
la že kot otrok). Vsi navedeni so že davno pokojni, pri 
čemer sodišču niso znani potomci po zapustnikovi hčeri 
Rosi Bossi.

Glede dedičev v drugem dednem redu je sodi-
šču znano, da je zapustnik imel brate Ivana Bossi 
(1898–1988), Carla Bossi (1900–1974), Giusta Bossi 
(1914–2008), Servola/Socerba Bossi ter sestri Mario- 
Carolino Sanzin, roj. Bossi (1902–1980) in Mario Co-
rossi, roj. Bossi (roj. 1907), ki so že vsi davno pokojni. 
V njihove pravice so vstopili njihovi potomci oziroma 
dediči, pri sodišču niso vsi znani.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 

obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2020

D 552/2018 Os-2478/20
Zapuščinska zadeva; po pok. Mariji Primožič, roj. 

Cergol, hčeri Ivana, roj. dne 28. 4.1893, z zadnjim zna-
nim prebivališčem v Trstu, Italiji, ki je umrla dne 15. 8. 
1991.

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

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustničinih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 9. 7. 2020

D 96/2020 Os-2591/20
Pokojni Jože Šav, sin Antona, imen. »Movrasa«, z 

zadnjim znanim bivališčem v Marezigah, Truške 30, ki 
je bil razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 46/2019 
z dne 20. 12. 2019 in določenim datumom smrti 31. 1. 
1996.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 7. 2020

II D 822/2016 Os-2378/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru, po dne 25. 1. 2010 umrlem Moleh 
Antonu, sinu Franca, roj. 19. 4. 1933, drž. RS, upoko-
jencu, vdovcu, nazadnje stan. Ruperče 11A, Ruperče, 
pride v poštev kot dedinja po zapustniku tudi zap. hči iz 
prvega zakona (z ženo Zdenko), rojena leta 1961, ne-
znanega imena in naslova.

Sodišče zato poziva zap. hči neznanega imena in 
naslova, rojeno leta 1961 ter vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Za-
kona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2020

II D 1255/2013 Os-2379/20
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru, po dne 22. 6. 2013 umrli Semič 
Ani, hčeri Pavla Semiča, roj. 19. 2. 1927, drž. RS, sam-
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ski, nazadnje stan. Fluksova ulica 1, Maribor, pride v 
poštev kot dedič po zapustnici tudi vdovec zap. neča-
kinje Victorie Crnic, Slavko Crnic (po podatkih sodišča 
živi v Avstraliji) oziroma njegovi potomci, neznanih imen 
in naslovov.

Sodišče zato poziva vdovca zap. nečakinje Victorie 
Crnic, Slavka Crnica oziroma njegove potomce ter vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2020

D 40/2020 Os-2218/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Rafaelu Hvala, roj. 6. 11. 1901, z zadnjim 
prebivališčem v Belgiji, ki je bil s sklepom Okrajnega 
sodišča v Novi Gorici, opr. št. IN 10/2019 z dne 8. 11. 
2019, razglašen za mrtvega, kot datum smrti pa se šteje 
dan 7. 11. 1971.

Kot zakoniti dediči I. dednega reda bi po zapustniku 
prišli v poštev zapustnikovi otroci Leliane Hvala, Cybille 
Hvala, Albert Hvala in Helene Hvala, o katerih sodišče 
drugih podatkov nima oziroma njihovi potomci, ki sodi-
šču tudi niso znani.

Kot zakoniti dediči II. dednega reda pa bi prišli v 
poštev dediči po zapustnikovi pokojni sestri Jožefi Ga-
brovec: Anna Gabrovec, Maria Gabrovec in Gedeona 
Gabrovec oziroma njihovi potomci, dediči po zapustni-
kovem pokojnem bratu Janezu Hvala: Janya Hvala, 
Stefan Hvala in Frank Hvala oziroma njihovi potomci ter 
dediči po zapustnikovi pokojni sestri Zofii Hvala: Sonia 
Grace Jogan, Tanya Jogan in Cherie Anne Jogan. Tudi 
o navedenih sodišče drugih podatkov nima.

Glede na navedeno in na podlagi 206. člena Zako-
na o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, 
da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta 
od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega 
roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o 
dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 5. 2020

D 109/2019 Os-2316/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 

postopek po pok. Jakopič Štefanu, pok. Martina, roj. 
4. 6. 1851, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 46, ki 
je umrl 20. 3. 1937.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapust-
nikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 6. 2020

D 387/54 Os-2616/20
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi postopek za iz-

dajo dodatnega sklepa o dedovanju po dne 19. 5. 1941 
umrlem Cink Ivanu, pok. Jožefa, roj. 13. 2. 1871, z zad-
njim stalnim prebivališčem Cinki 66.

Kot dediča po zapustniku bi prišla v poštev tudi zap. 
sin Cink Boris, katerega prebivališče ni znano oziroma 
njegovi potomci, ki sodišču niso znani ter zap. vnukinja 
Arčon Bruna oziroma njen sin Arčon Darko, katerih 
prebivališče sodišču ni znano oziroma njuni potomci, ki 
sodišču tudi niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo 
o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpo-
lagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju in 
odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 2020

D 238/2017 Os-2497/20
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-

stopek po pokojni Manueli Mlinarić, rojeni 20. 2. 1975, 
nazadnje stanujoči na naslovu Vojkova 32, Portorož in 
umrli dne 9. 7. 2017.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino 
predstavlja osebno motorno vozilo in terjatve.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih 
dedičih, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, 
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi 
znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 7. 2020

D 275/2016 Os-2477/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Nikolaju Vodišku, pok. Jožefa, roj. 6. 12. 1954, državlja-
nu Slovenije, ki je umrl 26. 5. 2016, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Brestovica pri Komnu 74, 6223 Komen.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 7. 2020

D 76/2019 Os-2542/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Selimu Šabaniju, roj. 20. 2. 1948, Ulica Ivana Turši-
ča 12, Sežana, začasno v Ilirski Bistrici, Rozmanova 
ulica 24c, ki je umrl 16. 2. 2019.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020
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D 193/2019 Os-2543/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Štefaniji Vukanović, roj. Mihalič, roj 16. 12. 1924, na-
zadnje stanujoča Rogane 30, Podgorica, Črna Gora, ki 
je umrla 24. 1. 2017 v Podgorici (v zemljiški knjigi Šte-
fanija, roj. Mihalič Vukanovič, Trg svobode 42, Titograd, 
Črna Gora).

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 124/2019 Os-2544/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Antoniji Pečar, roj. Povh, nazadnje stanujoči Ocizla 10, 
umrli 21. 2. 1936, v zemljiški knjigi (Antonija vdova od 
Ivana, roj. Povh Pečar, Ocizla št. 9, 6240 Kozina).

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 240/2019 Os-2545/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Karlu Metlika, sin Ivana, roj. 27. 3. 1877, stalno bivajoč 
Petrinje št. 8, ki je umrl 1903 (v zemljiški knjigi Karlo ml., 
od Ivana pok. Antona Metlika).

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 40/2018 Os-2546/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Francu Ceglarju, roj. 9. 7. 1933 v Obrovu, živel v Nem-
čiji, umrl v Münchenu dne 30. 10. 1993–31. 10. 1993, v 
zemljiški knjigi Franc, pok Franca Ceglar.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 297/2016 Os-2547/20
V zapuščinski zadevi po pok. Karlu Šturmu, sin 

Ivana, roj. 31. 10. 1943, umrlem 8. 11. 2015, z zadnjim 
bivališčem Ulica Ivana Turšiča 6, Sežana, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 288/2016 Os-2548/20
V zapuščinski zadevi po pok. Vidi Grgič, roj. Čotar, 

roj. 12. 6. 1926, umrli 15. 9. 2016, z zadnjim bivališčem 
Gorjansko 93, Komen, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upni-
kom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 13/2017 Os-2549/20
V zapuščinski zadevi po pok. Robertu Podbrežni-

ku, pok. Petra, roj. 11. 10. 1967, državljanu Slovenije, 
ki je umrl 18. 10. 2016, z zadnjim stalnim prebivali-
ščem Pod Taborom 7, 6210 Sežana, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
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142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 272/2016 Os-2550/20
V zapuščinski zadevi po pok. Vidi Abram, roj, Klop-

čič, roj. 2. 6. 1935, državljanki Slovenije, ki je umrla 8. 8. 
2016, z zadnjim stalnim prebivališčem Vrhpolje 4, 6240 
Kozina, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 34/2019 Os-2551/20
V zapuščinski zadevi po pok. Uršuli Tavčar, Go-

dnje 19, 6221 Dutovlje, sedaj neznanega bivališča, ki 
je bila razglašena za mrtvo in se je kot dan njene smrti 
določil 10. 11. 1933 (sklep tukajšnjega sodišča, opr. 

št. N 56/2016), gre za zapuščino brez dedičev, zato so-
dišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020

D 92/2017 Os-2552/20
V zapuščinski zadevi po pok. Matiji Rebuli, pok. 

Luke, ki je umrl v Kregolišču dne 14. 2. 1926, v starosti 
79 let in 9 dni, z zadnjim bivališčem Kregolišče 3, 6223 
Komen, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 39/2017 Os-2553/20
V zapuščinski zadevi po pok. Jožefu Seražinu, roj. 

20. 6. 1886, ki je umrl 1. 1. 1957 (razglašen za mrtvega 
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s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 37/2016), z 
zadnjim znanim bivališčem E 29 Th Street 1709 Lorain, 
Ohio, v zemljiški knjigi je vpisan kot Josip Seražin, 
E 29 T.H. Street 1709, Lorain, Ohio, ZDA, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 9/2017 Os-2554/20
V zapuščinski zadevi po pok. Amaliji Rebula, pok. 

Matevža, neznanega datuma rojstva, neznanega biva-
lišča, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1957 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 33/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisana kot Amalija Rebula pok. Ma-
tevža, Volčji Grad 18, 6223 Komen, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 8/2017 Os-2555/20

V zapuščinski zadevi po pok. Alojziju Rebuli, pok. 
Matevža, neznanega datuma rojstva, neznanega biva-
lišča, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 1. 1. 1957 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 32/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisan kot Alojzij Rebula pok. Matev-
ža, Volčji Grad 18, 6223 Komen, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 7/2017 Os-2556/20

V zapuščinski zadevi po pok. Franu Rebuli, pok. 
Matevža, neznanega datuma rojstva, neznanega biva-
lišča, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 1. 1. 1957 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 34/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisan kot Fran Rebula pok. Matev-
ža, Volčji Grad 18, 6223 Komen, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
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dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 6/2017 Os-2557/20
V zapuščinski zadevi po pok. Ani Markuža, prej 

Martinčič, neznanega datuma rojstva, neznanega biva-
lišča, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1972 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 20/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisana kot Ana Markuža, roj Mar-
tinčič, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 86/2018 Os-2558/20
V zapuščinski zadevi po pok. Rozaliji Memon, hčer-

ki pokojnega Ivana Memona in Frančiške Memon, roj. 
4. 12. 1908 – Prešnica, Prešnica 35, 6240 Kozina, sedaj 
neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo in se 
je kot datum njene smrti določil 5. 12. 1983 (sklep tukaj-
šnjega sodišča z dne 6. 12. 2017, opr. št. N 100/2016),  
gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020

D 151/2018 Os-2559/20
V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Štolfi, sinu po-

kojnega Antona, Salež 9, Italija, ki je bil razglašen za mrt-
vega s sklepom tukajšnjega sodišča z dne 7. novembra 
2017, opr. št. N 73/2016 in se je kot datum njegove smrti 
določil 5. 2. 1930, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020

D 40/2017 Os-2560/20
V zapuščinski zadevi po pok. Frideriku Seražinu, 

roj. 30. 3. 1892, ki je umrl 29. 9. 1950 (razglašen za mrt-
vega s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 38/2016) 
z zadnjim znanim bivališčem Ohio, ZDA, v zemljiški knji-
gi je vpisan kot Miroslav Seražin, neznanega bivališča, 
ZDA, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.
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Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 4/2017 Os-2561/20
V zapuščinski zadevi po pok. Angeli Markuža, pok. 

Antona, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-
šča, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1993 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 27/2015) v 
zemljiški knjigi je vpisana kot Angela Markuža pok. An-
tona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 1/2017 Os-2562/20
V zapuščinski zadevi po pok. Brunu Markuži, pok. 

Antona, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-
šča, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 1. 1. 1993 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 29/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisan kot Bruno Markuža pok. An-
tona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-

šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 2/2017 Os-2563/20
V zapuščinski zadevi po pok. Antonu Markuži, pok. 

Antona, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-
šča, ki je bil razglašen za mrtvega z dnem 1. 1. 1993 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 28/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisan kot Anton Markuža pok. An-
tona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 3/2017 Os-2564/20
V zapuščinski zadevi po pok. Hildi Markuža, pok. 

Antona, neznanega datuma rojstva, neznanega biva-
lišča, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1993 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 30/2015), v 
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zemljiški knjigi je vpisana kot Hilda Markuža pok. An-
tona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 41/2017 Os-2565/20
V zapuščinski zadevi po pok. Frančiški Petrič, 

roj. 21. 4. 1880, ki je umrla 1. 1. 1951 (razglašena za mrt-
vo s sklepom naslovnega sodišča, opr. št. N 34/2016), z 
zadnjim znanim bivališčem Argentina, Olazabal št. 4958, 
dep. 1, v zemljiški knjigi je vpisana kot Frančiška Petrič, 
roj. Seražin, Olazabal št. 4958, dep. 1. Argentina, gre 
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi 
drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 120/2018 Os-2566/20
V zapuščinski zadevi po pok. Mariu Grazioli, pok. 

Bruna, upokojencu, roj. 17. 4. 1936, državljanu Sloveni-
je, ki je umrl 9. 4. 2018, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Ulica Ivana Turšiča št. 8, 6210 Sežana, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020

D 21/2018 Os-2567/20
V zapuščinski zadevi po pok. Uršuli Mihalič, ki je 

umrla 20. 8. 1924 v Ocizli v starosti 73 let, v zemljiški 
knjigi je vpisana kot Uršula Mihalič roj. Korošec, gre za 
zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020
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D 69/2018 Os-2568/20
V zapuščinski zadevi po pok. Igorju Bandlju, pok. 

Stanislava, roj. 9. 12. 1954, državljana Slovenije, ki je 
umrl 25. 2. 2018, z zadnjim stalnim prebivališčem Ga-
brovica pri Komnu 5, 6223 Komen, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
nikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 7. 2020

D 41/2018 Os-2569/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Antonu Ceglarju, roj 22. 1. 1920 v Obrovu, bivajočem 
Olge Ban 23, Reka, Hrvaška, umrlem dne 14. 8. 1990 v 
Vimmerby – Švedska, v zemljiški knjigi Anton pok. Matije 
Ceglar, Ulice Olge Ban 23, Reka, Hrvaška.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 264/2018 Os-2570/20
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Jožefu Čeledinu, pok. Jožefa, roj 16. 8. 1928, drž. Slo-
venije, stalno bivajoč Divača, Dolenja vas 47, ki je umrl 
30. 4. 2018.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 7. 2020

D 5/2017 Os-2574/20
V zapuščinski zadevi po pok. Rozini Markuža, pok. 

Antona, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-

šča, ki je bila razglašena za mrtvo z dnem 1. 1. 1972 
(sklep naslovnega sodišča pod opr. št. N 31/2015), v 
zemljiški knjigi je vpisana kot Rozina Markuža pok. An-
tona, Via del Pozzo 16, Trst, Italija, gre za zapuščino 
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 
142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja oklic ne-
znanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapust-
ničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu 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 stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 17. 7. 2020

D 235/2019 Os-2446/20
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinska zadeva 

po dne 7. 3. 2019 umrli zapustnici Alojziji Pušnik, oče An-
ton Vidmar, roj. 2. 5. 1929, EMŠO: 0205929505183, drž. 
RS, upokojenka, nazadnje stan. Zgornja Kapla 33, Kapla.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, pri čemer Republika Slovenija ne odgovarja 
za zapustničine dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih 
obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 7. 2020

Pozivi za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike

Su 588/2020 Os-2660/20
V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena 

Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – ZS-UPB4, 
45/08, 96/09, 33/11, 75/12, 63/13, 17/15 in 104/20) pred-
sednik Okrožnega sodišča na Ptuju objavlja

poziv

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim 
predlagateljem na območju Okrožnega sodišča na Ptu-



Stran 1848 / Št. 113 / 21. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ju, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča na Ptuju.

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 prega-
nja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebno-
stno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
aktivno obvlada slovenski jezik.

Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnju-
jejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba 
poslati na naslov: Okrožno sodišče na Ptuju, Urad pred-
sednika, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, v roku 60 dni od 
objave tega poziva.

Okrožno sodišče na Ptuju
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Preklici

do 3. 8. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnf-341991

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/AD17-2-3496/2018, izda-
no na ime Vošanović Husein, veljavnost od 16. 7. 2018 
do 16. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gne-341992

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/RB17-2-5132/2018, iz-
dano na ime Vošanović Husein, veljavnost od 17. 10. 
2018 do 14. 11. 2019. gnd-341993

GJINI – BAU d.o.o., Sončni grič 24, Vele-
nje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/3144, izdan na ime Arton Gashi, izdajatelj 
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnp-341981

Goran Razgoršek s.p., Pameče 7B, Slovenj Gra-
dec, licenco, št. 016902. gnv-342000

 Krašna Alojz, Budanje 117, Vipava, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500008762001, izdal Cetis 
Celje d.d. gns-342003

NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za 
voznika, št. 016547/SŠD28-39-1534/2019, izdano na 
ime Rekić Aladin, veljavnost od 14. 3. 2019 do 30. 7. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnx-341998

NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za 
voznika, št. 016547/SŠD28-2-1604/2019, izdano na 
ime Klačar Vladan, veljavnost od 19. 3. 2019 do 28. 9. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnw-341999

PGM KOS d.o.o., Žetale 84, Žetale, izvod licence, 
št. GE010708/04206/008, za vozilo reg. št. MB KOS 9, 
veljavnost do 9. 11. 2020. gnt-342002

PREVOZ STVARI KRALJ BOJAN S.P., PODPE-
ŠKA CESTA 110 A, Brezovica pri Ljubljani, izvod licence, 
št. 015723/003, za tovorno vozilo Mercedes Benz, reg. 
št. LJ KING 1, veljavnost do 6. 12. 2022. gnq-341980

Stanko Kovše s.p., Ljubnica 64, Vitanje, potrdilo za 
voznika, št. 013911/AD61-2-470/2017, izdano na ime 
Kovačević Nisvet, veljavnost od 23. 1. 2017 do 14. 12. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-341994

Stanko Kovše s.p., Ljubnica 64, Vitanje, potrdilo 
za voznika, št. 013911/RB61-2-2232/2017, izdano na 
ime Alkić Nenad, veljavnost od 9. 5. 2017 do 31. 12. 
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnb-341995

Stanko Kovše s.p., Ljubnica 64, Vitanje, potrdilo za 
voznika, št. 013911/SŠD61-2-3739/2018, izdano na ime 
Suljkanović Esad, veljavnost od 27. 7. 2018 do 5. 11. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnz-341996

Stanko Kovše s.p., Ljubnica 64, Vitanje, potrdilo za 
voznika, št. 013911/RB61-2-7951/2017, izdano na ime 
Kovačević Nisvet, veljavnost od 15. 12. 2017 do 2. 10. 
2020. gny-341997

Drugo preklicujejo 

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500005291012, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Anton Škrinjar. gnu-342001

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/SŠD17-2-249/2018, iz-
dano na ime Bašić Hajrudin, veljavnost od 12. 1. 2018 
do 29. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gno-341982

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/RB17-2-2554/2016, iz-
dano na ime Gajić Mladen, veljavnost od 14. 6. 2016 
do 13. 9. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnn-341983

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/AD17-2-4307/2016, iz-
dano na ime Gajić Mladen, veljavnost od 18. 10. 2016 
do 31. 12. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnm-341984

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/RB17-3-6658/2017, iz-
dano na ime Gajić Mladen, veljavnost od 6. 11. 2017 
do 30. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnl-341985

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/AD17-2-1290/2017, iz-
dano na ime Joldić Midhat, veljavnost od 13. 3. 2017 
do 9. 5. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnk-341986

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/SŠD17-2-1973/2019, iz-
dano na ime Mašanović Jovan, veljavnost od 2. 4. 2019 
do 31. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnj-341987

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/BGD17-5-3210/2015, 
izdano na ime Mešikić Hazim, veljavnost od 4. 9. 2015 
do 5. 11. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gni-341988

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/SŠD17-2-2938/2017, iz-
dano na ime Novković Nemanja, veljavnost od 26. 6. 
2017 do 30. 6. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnh-341989

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/AD17-2-5028/2018, iz-
dano na ime Spahić Muris, veljavnost od 9. 10. 2018 
do 1. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gng-341990

BRANISLAV SKRUBE S.P., Meža 49, Dravograd, 
potrdilo za voznika, št. 013845/SŠD17-2-717/2016, iz-
dano na ime Tufekčić Senad, veljavnost od 23. 2. 2016 
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