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Javni razpisi

Št. 3021-2/2021-SRRS-4 Ob-2549/21
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju 

Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Ura-
dni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova ku-
pnine 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 spod-
bujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Ura-
dni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega 
akta, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis 
SV 451/20 z dne 3. 9. 2020), Splošnih pogojev poslo-
vanja, 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), 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list 
RS, št. 113/09, 37/10, 20/11, 24/11 – ZSRR-2, 16/13), 
Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne po-
litike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15, 46/19), Uredbe 
o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 103/13 in 173/20), Uredbe o postopku, 
merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje 
razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list 
RS, št. 56/11), Zakona o Triglavskem narodnem parku, 
ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 
82/20), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), 
Poslovnega načrta izvajanja ugodnih razvojnih kreditov 
za investicije na problemskih območjih v Republiki Slo-
veniji, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, avgust 
2016, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo št. C2130-16-900001 o financiranju in izvaja-
nju instrumenta ugodni razvojni krediti za investicije na 
problemskih območjih v letih 2016 in 2017 z dne 29. 11. 
2016 z dodatki, Pogodbe z Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo št. C2130-18-900001 o financiranju 
in izvajanju instrumenta ugodni razvojni krediti za investi-
cije na problemskih območjih v letih 2018 in 2019 z dne 
28. 9. 2018 z dodatki, Soglasja Ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo k objavi javnega razpisa, Uredbe 
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu 
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 
2014, str. 1 in št. 215, z dne 7. 7. 2020, str. 3), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 
14. 6. 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar 
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje 
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamen-
sko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne po-
moči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, 
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva 
izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 
2017, str. 1) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih izje-
mah) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih 

problemskih območjih – B5
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 6.500.000,00 EUR, kot 

sledi v nadaljevanju

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
6.500.000,00 2021 Posojilo Proračun RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil 

v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih ob-
močjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

– spodbujanje gospodarstva na obmejnih problem-
skih območjih, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

– Pozitivni učinek na konkurenčnost,
– Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
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– Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe 
virov,

– Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in ino-
vacije.

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 v Aplikaciji e-Rsklad.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja 
so sledeča:

– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vla-
gatelja glede oddaje vloge,

– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe,
– navodila o pogojih zavarovanja,
– navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse razpisne 

pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. 
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine ce-
lotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede 
oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo 
potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije 
e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih 
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.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad 
odstopil od pogodbe, pri čemer bo upravičenec dolžan 
vrniti vsa dodeljena sredstva v skladu z določili posojilne 
pogodbe.

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 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor 
finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vla-
gatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, 
mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za 
tekoče leto.

4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dol-
žan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.

5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in 
zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, 
takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.

6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, 
razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana od-
ločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno 
odstopil od vloge.

7. Sredstva se za isti projekt odobrijo enkrat.
8. 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.

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

10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlaga-
telj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno 
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončne-
ga vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projek-
ta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.

11. 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) na dan oddaje vloge. V ko-
likor je vlagatelj pravni sub jekt 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 uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, 
na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okvi-
ru Izjave vlagatelja.

12. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih 
finančnih obveznosti do MGRT in izvajalskih institu-
cij MGRT (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na 
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

13. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi 
institucijami (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inter-
nacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski 
regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih 
pogodbah o sofinanciranju iz naslova nepovratnih jav-
nih sredstev ugotovljene hujše nepravilnosti pri pora-
bi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je MGRT oziroma izvajalska 
institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od 
odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri po-
vratnih sredstvih pa med prijaviteljem in MGRT oziroma 
izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih po-
godbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti 
iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.

14. Skupna višina izpostavljenosti vlagate-
lja po posameznem podprogramu ne sme presegati 
1.000.000,00 EUR.

15. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Skla-
da ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega 
premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na 
dan 31. 12. 2020.

16. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navede-
nega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za 
izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.

17. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapita-
la v letu 2020 v obveznosti do virov sredstev večji od 
15,00 %.

18. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da 
je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih 
pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 
25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glaso-
valno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem 
se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega 
reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vla-
gateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega 
dednega reda).

19. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dve-
letnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.

20. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne po-
ravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku 
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finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, po-
stopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili 
poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile 
v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 
– odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. 
US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US).

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

22. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opre-
deljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, 
št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku 
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih sub jektov 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.

23. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega 
projekta.

24. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in teh-
nično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko 
zakonodajo.

2.2 Pogoji po podprogramu B5.1 – Obmejna pro-
blemska območja – po pravilih državnih pomoči

Sredstva se dodeljujejo po shemi državne pomoči
– BE02-2399245-2014, BE-02-2399245-2014/I, 

BE02-2399245-2014/II, BE02-2399245-2014/III z dne 
24. 12. 2014

Pogoji po podprogramu B5.1
1. Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začet-

kom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se 
šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza 
v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are 
ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, 
izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, 
pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, pred-
hodne študije).

2. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na 
upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu 
podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnici. V kolikor 
se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote 
oziroma podružnice mora vlagatelj registrirati poslovno 
enoto oziroma podružnico najkasneje do vložitve prvega 
zahtevka za črpanje sredstev.

3. Vlagatelj mora prijaviti projekt, ki je povezan 
z eno izmed naslednjih možnosti:

– vzpostavitev nove poslovne enote, pri čemer je 
za velika podjetja s projektom na območju Gorenjske, 
Goriške in Obalno-kraške regije potrebno upoštevati, 
da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni 
številčni oznaki po Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot 
je dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju,

– razširitev zmogljivosti obstoječe pro izvodnje in 
storitve, razen velika podjetja s projektom na območju 
Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije,

– diverzifikacija pro izvodnje ali storitve na pro izvode 
ali storitve, ki prej niso bili pro izvajani oziroma izvajani, 
pri čemer morajo upravičeni stroški za najmanj 200 % 
presegati knjigovodsko vrednost sredstev (upošteva 
se vrednost v poslovnem letu pred začetkom del), ki 
se ponovno uporabijo, hkrati pa je potrebno za velika 
podjetja s projektom na območju Gorenjske, Goriške 
in Obalno-kraške regije upoštevati, da nova dejavnost 

ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po 
Standardni klasifikaciji dejavnosti, kot je dejavnost, ki se 
je prej izvajala v podjetju,

– bistveno spremembo pro izvodnega ali storitvene-
ga procesa, pri čemer velika podjetja – iz območij pro-
jekta Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije niso 
upravičena, – na vseh preostalih območjih projekta pa 
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije 
sredstev, povezanih s posodobljenim pro izvodnim oziro-
ma storitvenim procesom, v zadnjih treh poslovnih letih.

4. Vlagatelj mora prijaviti začetni projekt, ki mora 
izpolnjevati sledeče pogoje: -projekt mora biti povezan 
z nakupom opredmetenih in/ali neopredmetenih osnov-
nih sredstev ali z nakupom poslovne enote od poslovno 
ali zasebno nepovezane osebe, – vse transakcije mo-
rajo potekati pod tržnimi pogoji.

5. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki je del enotne 
investicije. Za enotno investicijo se šteje vsaka začetna 
investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana 
podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del na 
drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni 
trimestne številčne oznake po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti.

6. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta v sektor-
ju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz sezna-
ma Priloge I člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, kadar je – znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

7. Vlagatelj ne sme zaprositi za sredstva za de-
javnost, ki je povezana z izvozom v tretje države ali 
države članice, in je neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

8. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta, ki daje pred-
nost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.

9. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake ali 
podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote 
v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodar-
skem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno 
enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem 
gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki 
prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če 
upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel 
premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega 
dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala zače-
tna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh le-
tih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega ne 
bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije, za 
katero prosi za pomoč. Za prenos se šteje, če se izde-
lek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni enoti, 
ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in 
izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank, pri tem 
pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki ali po-
dobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot upra-
vičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka 
ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem 
razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma 
Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične 
klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 
in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor 
tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih 
(UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1).

10. Sredstva se dodeljujejo po obrestni meri, ki je 
nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun 
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državne pomoči, zato vsebujejo elemente državnih po-
moči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z ve-
ljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regio-
nalno shemo državnih pomoči.

11. Intenzivnost regionalnih državnih pomoči do 
31. 12. 2021: – delež pomoči za velika podjetja je 10 % 
za Zahodno Slovenijo in 25 % za Vzhodno Slovenijo, 
– delež pomoči za srednja podjetja je 20 % za Zahodno 
Slovenijo in 35 % za Vzhodno Slovenijo, – delež pomoči 
za mala podjetja je 30 % za Zahodno Slovenijo in 45 % 
za Vzhodno Slovenijo.

12. Državna pomoč za projekt je izražena v bruto 
ekvivalentu nepovratnih sredstev in se ne sme združe-
vati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po 
pravilu »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi 
s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne po-
moči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumu-
lira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največja in-
tenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za 
to pomoč v skladu z regionalno shemo državnih pomoči.

13. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predsta-
vlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost 
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj 
plačal v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo 
veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim 
zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal po-
sojilodajalcu.

14. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je že 
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sred-
stva iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti 
vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri 
bo oziroma je pridobil sredstva ter predložiti ustrezen 
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh 
sredstev. V kolikor sredstva prejme kasneje v času tra-
janja projekta, mora to nemudoma sporočiti.

15. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so 
v postopku vračanja neupravičeno prejete državne po-
moči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto 
državno pomoč iste države članice razglasila za neza-
konito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.

16. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo 
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj 
enega od naslednjih pogojev, ki ga mora dokazati s prilo-
ženo analizo, iz katere je razvidna možnost izvedbe pro-
jekta s prejetimi sredstvi Sklada in brez njih: – dejansko 
povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo 
izvajal, – dejansko povečal obseg projekta ali aktivno-
sti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki, – zaradi 
prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal čas, ki ga 
bo porabil za dokončanje projekta, – dejansko povečal 
finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izva-
jal, – projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.

2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B5.1
Upravičeni vlagatelji so sub jekti, registrirani:
a) v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah 

(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 
18/21), kot:

– pravna oseba, v sledeči pravno organizacijski 
obliki:

– družba z neomejeno odgovornostjo,
– komanditna družba,
– družba z omejeno odgovornostjo,
– delniška družba,
– komanditna delniška družba,
– evropska delniška družba,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pri-
dobitno dejavnost,

b) pravna oseba v skladu z Zakonom o zadrugah 
(Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), 
v sledeči pravno organizacijski obliki:

– zadruga.
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug regi-

ster pred 1. 1. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogra-

mu B5.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
– Velika
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo 

določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vla-
gatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati 
podatke glede na status podjetja (neodvisno, poveza-
no, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema 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 B5.1
Vse dejavnosti po SKD, razen
– 01 Kmetijska pro izvodnja in lov ter z njima pove-

zane storitve,
– 02 Gozdarstvo,
– 03 Ribištvo in gojenje vodnih organizmov,
– 05 Pridobivanje premoga,
– 06 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina,
– 07 Pridobivanje rud,
– 08 Pridobivanje rudnin in kamnin,
– 09 Storitve za rudarstvo,
– 12 Pro izvodnja tobačnih izdelkov,
– 20.6 Pro izvodnja umetnih vlaken,
– 24 Pro izvodnja kovin,
– 30 Pro izvodnja drugih vozil in plovil,
– 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro,
– 49 Kopenski promet; cevovodni transport,
– 50 Vodni promet,
– 51 Zračni promet,
– 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne de-

javnosti,
– 53 Poštna in kurirska dejavnost,
– 64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavaroval-

ništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
– 65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in po-

kojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti,
– 66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavaroval-

niške storitve,
– 84.1 Dejavnost državne uprave ter ekonomska in 

socialna politika skupnosti,
– 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno 

skupnost,
– 94 Dejavnost članskih organizacij,
– 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim 

osebjem,
– 98 Raznovrstna pro izvodnja gospodinjstev za la-

stno rabo,
– 99 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podpro-

gramu B5.1
– Obmejno problemsko območje je območje nasle-

dnjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, 
Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Di-
vača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravo-
grad, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Koba-
rid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, 
Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, 
Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, 
Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanje-
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vica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesni-
ca, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, 
Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dra-
vi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na 
Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Sol-
čava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, 
Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, 
Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, 
Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B5.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge 

na razpis.
2.2.6 Stroški po podprogramu B5.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do 

vključno 75,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar 
se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati 
najmanj 25,00 %, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. 
Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljeva-
nju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku oprede-
ljena 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

Nakup poslovnih zgradb/drugih 
poslovnih prostorov s pripadajočim 
funkcionalnim zemljiščem

/ / / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Gradnja poslovnih zgradb/drugih 
poslovnih prostorov / / / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Adaptacija in rekonstrukcija poslovne 
zgradbe/drugih poslovnih prostorov / / / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Nova oprema / / / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Rabljena oprema / / / 1. 1. 
2016

srednja
mala
mikro

75,00

Novi delovni stroji / / / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Rabljeni delovni stroji / / / 1. 1. 
2016

srednja
mala
mikro

75,00

Neopredmetena sredstva
20,00 % od 
upravičenih 

stroškov
20,00 / /

velika
srednja

mala
mikro

75,00

Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Na-
vodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena v Aplikaciji 
e-Rsklad.

2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upraviče-
nih stroškov po podprogramu B5.1

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 
25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev 
pa 1.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 
33.335,00 EUR.
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2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu B5.1
1. Obrestna mera je fiksna, in sicer 0,01 % letno.
– Glavnico posojila se vrača mesečno.
– Obresti se obračunavajo in plačujejo polletno 

(30. 6. in 31. 12.).
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepa-

nja in vodenja posojila, ostali stroški pa se zaračunavajo 
z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom Sklada.

2. Doba vračanja

Višina posojila v EUR Moratorij v mesecih Skupna doba vračanja v mesecih 
(z vključenim moratorijem)od do od do

25.001,00 1.000.000,00 0 60 120

– Skupna doba vračanja posojila je do 120 mese-
cev oziroma največ do 30. 6. 2033.

– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati 
ekonomske dobe projekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 60 mesecev 
moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki 
razpisa. Moratorij je lahko največ 3 mesece po zaključku 
projekta, a največ do 31. 12. 2024.

– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pi-
sno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo 
vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 
1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj 
odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila 
izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

2.2.9 Cilji projekta po podprogramu B5.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posame-

znim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se 
sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V pri-
meru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo 
izbranega cilja (ali več ciljev).

Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Pozitivni učinek na konkurenčnost

– Povečanje produktivnosti,

– Posodobitev tehnologije,
– Posodobitev pro izvodov/storitev,
– Izboljšanje trženjskih pristopov,
– Vzpostavitev nove poslovne enote.

– za ukrep Spodbujanje zaposlitvenih možnosti
– Povečanje števila zaposlenih,
– Ohranitev števila zaposlenih.

– za ukrep Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite 
rabe virov

– Emisijska produktivnost,
– Energetska produktivnost,
– Snovna produktivnost,
– Vodna produktivnost.

– za ukrep Spodbujanje naložb podjetij v raziskave 
in inovacije

– Razvoj inovacij.
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 mo-
žna. Možne oblike zavarovanja so tabelarično pri-
kazane, 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 / / /
Hipoteka z vpisom
na 1. mesto 2,00 50 / 5 7 / / /

Hipoteka z vpisom
na 1. mesto 2,00 100 / 5 10 / / /

Hipoteka z vpisom
na 2. mesto 3,00 50 / 5 7 / / /

Hipoteka z vpisom
na 2. mesto 3,00 100 / 5 10 / / /

Hipoteka z vpisom
na 1. mesto – predmet 
projekta

1,33 100 / 8 10 / / /

Hipoteka z vpisom
na 1. mesto – predmet 
projekta

1,33 50 / 5 7 / / /

Zastava premičnin 3,00 20 / 8 10 / / /
Zastava premičnin 
– predmet projekta 1,33 100 / 8 10 / / /
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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

Zastava premičnin 
– predmet projekta 1,33 50 / 5 7 / / /

Zavarovanje pri 
zavarovalnici 1,00 100 / 5 10 / / /

Bančna garancija 1,00 100 / 5 10 / / /
Depozit 1,00 100 / 5 10 / / /

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,

– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na sku-
pno 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 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 poja-
snila 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 izvr-
šljivosti

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na ne-
premičninah

– notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z ustanovitvijo neposestne zastavne pra-
vice na premičninah.

4. Rok sklenitve pogodbe je do 60 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 zavarovanja posojila in sklenitve dodatka 
k pogodbi bremenijo vlagatelja.

6. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v do-

ločenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko od-
stopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.

2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 

2022 ter ne sme presegati roka zaključka projekta.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili 

za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpa-
nje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet delovnih 
dni pred predvidenim 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 
projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2024.

2. Za zaključek projekta se šteje končanje investi-
cijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme 
v uporabo.

3. Vlagatelj mora v roku 1 meseca po zaključku pro-
jekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.

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 glede oddaje vloge, ki je sestavni 
del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpi-
sano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava 
vlagatelja,

– poslovno dokumentacijo:
– poslovni načrt, ki mora vsebovati osnovne po-

datke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo 
projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (stra-
tegija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena 
konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski 
plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega 
dela projekta, pri čemer morajo biti vse finančne projek-
cije izdelane za najmanj osem let,

– soglasje zastavitelja nepremičnine,
– soglasje zastavitelja premičnine,

– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– 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 pooblašče-

na oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano po-
oblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni 
del elektronskega prijavnega obrazca.
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2. Vloga se odda preko spletne Aplikacije 
»e-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 2. 8. 2021,
2. rok do 20. 9. 2021,
3. rok do 25. 10. 2021.
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 40 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpi-

sne 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 15 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 pre-
vzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja vročitev 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 pripo-

ročeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 
8 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi.

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 poslov-
no 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 ocenjeval-
cev 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 zagotovi druge vire za zaprtje finančne kon-
strukcije projekta.

4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga komisije o izdaji od-

ločb o ne/odobritvi sredstev v vrednosti do vključno 
500.000,00 EUR odloči direktor Sklada, v vrednosti nad 
500.000,00 EUR pa mora z odločitvijo direktorja sogla-
šati tudi Nadzorni sveta Sklada.

2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju 
osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 60 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 
Ljub ljana 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

 Ob-2530/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prvega odstavka 11. čle-
na Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – 
ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18), prvega in tretje-
ga odstavka 3. člena ter prvega odstavka 51. člena Pra-
vilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, 
pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter 
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu 
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski filmski center, javna 
agencija Republike Slovenije objavlja Javni razpis za 
sofinanciranje slovenskih igranih filmskih in avdio-
vizualnih projektov – 2021.

Besedilo javnega razpisa bo od dne 16. 7. 2021 da-
lje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, 
v zavihku »javni natečaji«.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije
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 Ob-2536/21

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 
19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: ZU-
JIK), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega 
odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17 in 27/19), Slovenski 
filmski center, javna agencija Republike Slovenije obja-
vlja naslednji javni razpis (v nadaljevanju: javni razpis): 
Javni razpis za sofinanciranje projektov organizira-
ne filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2021.

Besedilo javnega razpisa bo objavljeno od dne 
16. 7. 2021 dalje na spletnem mestu Slovenskega film-
skega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.
sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 430-0020/2021-2(610) Ob-2524/21

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

znanstveno raziskovalne, izobraževalne dejavnosti 
ter tehnične kulture v MOMS v letu 2021

1. Namen in cilja razpisa: namen in cilj javnega 
razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja 
znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 
ter tehnične kulture, katerih realizacija bo imela ugodne 
učinke na vzpodbujanje znanstveno raziskovalnih in 
izobraževalnih dejavnosti ter tehnične kulture v javno in 
družabno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

2. Predmet javnega razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti s področja znanstveno 

raziskovalne in izobraževalne dejavnosti
– raziskovalno delo, strokovna in znanstve-

na predavanja, svetovanje študentom in dijakom pri is-
kanju možnosti dopolnilnega izpopolnjevanja, pomoč pri 
pridobitvi štipendij, pomoč pri vključevanju študentov in 
dijakov v študentske asociacije posameznih strok, stro-
kovna društva in združenja za izpopolnjevanje v stroki,

– izdaja znanstvenih del, periodične publikacije, 
zbornikov, poročil, biografije in bibliografije,

– objava monografije, organizacija znanstvenih po-
svetovanj,

– predavanja ter znanstvene konference.
Sklop II) Programi in projekti s področja tehnične 

kulture
– popularizirati tehnično kulturo na področju elek-

tronike in telekomunikacij,

– tehnično izobraževati in usposabljati na področju 
radiotehnike in konstruktorstva in komunicirati preko 
vseh možnih radioamaterskih zvez,

– sodelovati z drugimi organizacijami in institucijami 
pri dejavnosti, ki so pomembne za organizacijo, popula-
rizacijo in razvoj radioamaterstva.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju:
– izobraževalne, znanstvene in raziskovalne fun-

dacije,
– tehnične kulture na področju elektronike in tele-

komunikacij,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče 

na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo 
imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne 
občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli 
sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne ob-
čine Murska Sobota in so za to dejavnost registrirani 
v svojem aktu o ustanovitvi,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih 

sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 

ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu 

2021 znaša:
za Sklop I): 3.800,00 EUR
za Sklop II): 950,00 EUR.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-

jansko realizacijo proračuna.
7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnim projektom,
– število vključenih v program,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
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8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2021.

9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi:
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– akt in statut o ustanovitvi
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
6. 8. 2021 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni 
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka 
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: znan-
stveno raziskovalni izobraževalni programi in tehnična 
kultura, Sklop I ali Sklop II«, na zadnji strani ovitka mora 
biti navedba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). 
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene 
prosilcem. Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali 
čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za 
posamezen projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, ki so 
nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem 
sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku 
in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi 
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. 
Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, dne 9. 8. 2021.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina 
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni 
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor 
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter 
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva ob-
čino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-so-
bota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 600-0003/2021-201 Ob-2526/21
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o vrednotenju mla-
dinskih programov in projektov lokalnega razvoja delova-
nja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne 
na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, 17/2012, 
10/2014, 53/2014) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,  
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne  

na Koroškem za leto 2021, v okvirni višini 3.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinan-

ciranje mladinskih programov in projektov, ki so v jav-
nem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo 
izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in 
projektov.

3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je so-
financiranje zlasti naslednjih mladinskih programov in 
projektov, ki:

– vključujejo neformalno izobraževanje in druge ob-
šolske dejavnosti,

– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov 
mladih,

– vključujejo informativna središča in druge oblike 
informiranja ter svetovanja mladim,

– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja 

drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mla-

dimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 

programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-

braževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 

ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna 

vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in 

projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 115 / 16. 7. 2021 / Stran 1565 

zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije, 
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključ-
no mladim med 15. in 29. letom. Sofinancirajo se mla-
dinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.

4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih 

programov in projektov, ki morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo 
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog 
neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 3.000 €.

6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega 
programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni 
v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mla-
dih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na 
Koroškem Izračun vrednosti sofinanciranja posamezne-
ga programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih 
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2021.

8. Razpisni rok: razpis se prične 16. 7. 2021 in se 
zaključi 9. 8. 2021.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma 

projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zape-
čatene kuverte morajo ponudniki do oddati na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpi-
raj« ter z označbo »Javni razpis – mladina 2021«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, 
tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 10. 8. 2021 ob 15.15 na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-2527/21

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana 

in Občine Podlehnik
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Lenart, Občina Sveta Ana in Občina Pod-

lehnik na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) ter Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za ener-
getsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta 
Ana in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 108/21, 
v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k od-
daji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev kon-
cesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva 
za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine 
Sveta Ana in Občine Podlehnik.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
https://podlehnik.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedenti:

Naziv: OBČINA LENART OBČINA SVETA ANA OBČINA PODLEHNIK
Naslov: Trg osvoboditve 7

2230 Lenart v Slov. goricah
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Podlehnik 9
2286 Podlehnik

Internetni naslov: https://www.lenart.si/ https://www.sv-ana.si/ https://podlehnik.si/
Zastopnik: JANEZ KRAMBERGER, župan SILVO SLAČEK, župan SEBASTIAN TOPLAK, župan
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Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izved-
bo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko 
prenovo objektov Občine Lenart, Občine Sveta Ana in 
Občine Podlehnik«

Številka javnega razpisa: JZP1/2021
Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o javno-za-

sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine 
Lenart, Občine Sveta Ana in Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 108/21)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvaja-
nje storitev energetskega pogodbeništva po načelu 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na 
objektih Občine Lenart, Občine Sveta Ana in Občine 
Podlehnik.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
OSNOVNA ŠOLA 
PODLEHNIK

Podlehnik 7/a, 2286 Podlehnik Stavba številka 33, k.o. 457 Podlehnik, ki se nahaja
na parceli številka 287/4, k.o. 457 Podlehnik

MEDGENERACIJSKI 
ŠPORTNI PARK

Dežno pri Podlehniku bš,
2286 Podlehnik

Stavba številka 13, k.o. 456 Dežno, ki se nahaja
na parceli številka 407/1, k.o. 456 Dežno

OSNOVNA ŠOLA 
VOLIČINA

Voličina 82, 2232 Voličina Stavba št. 135, k.o. Spodnja Voličina, ki se nahaja
na parcelni številki 745/42 k.o. 554 – Spodnja Voličina.
Stavba št. 130, k.o. Spodnja Voličina, ki se nahaja
na parcelni številki 746/18 k.o. 554 – Spodnja Voličina.
Stavba št. 639, k.o. Spodnja Voličina, ki se nahaja
na parcelni številki 746/19 k.o. 554 – Spodnja Voličina.

OSNOVNA ŠOLA 
SVETA ANA

Sv. Ana v Slovenskih goricah 14, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Stavba št. 29, k.o. Krivi Vrh, ki se nahaja na parcelni 
številki 69/12 k.o. 514 – Krivi Vrh

OSNOVNA ŠOLA 
LOKAVEC

Lokavec 6, 2233 Sv. Ana v Slov. 
goricah

Stavba št. 59, k.o. Lokavec, ki se nahaja na parcelni 
številki 64/16 k.o. 507 – Lokavec

OBČINSKA STAVBA 
OBČINE SVETA ANA

Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Stavba št. 120, k.o. Krivi Vrh, ki se nahaja na parcelni 
številki 58/4 k.o. 514 – Krivi Vrh

Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti 
v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela 
izvajajo tudi na parcelah, ki se nahajajo v okolici parcel 
iz predhodnega odstavka, če so predmetne parcele 
v lasti koncedentov.

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedenti na-
bor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšajo, 
v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova 
vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje 
s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni 
meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko 
ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

Trajanje koncesije: Koncesijsko razmerje se sklene 
za največ 20 let. Razmerje javno-zasebnega partnerstva 
se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske 
pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

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 »Spodbu-
janje 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«.

3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Končni rok za prejem prijav je 2. 9. 2021 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 

na naslov Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podleh-
nik. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna 
teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, dne 2. 9. 
2021 ob 10.05.

4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skla-
dno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi 
skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo 
odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave 
skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število 
podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve 
skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so 
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
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– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove po-
membnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril 
in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumenta-
cijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2022.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte obcina.podleh-
nik@podlehnik.si, s pripisom za zadevo »Podelitev kon-
cesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva 
za energetsko prenovo objektov Občine Lenart, Občine 
Sveta Ana in Občine Podlehnik«. Skrajni rok za posta-
vitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 16. 8. 2021 
do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena 
vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje 
šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena 
na spletni strani koncedenta.

Občina Podlehnik

Št. 430-5/2021-3 Ob-2529/21
Na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju 

mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana (Uradni 
list RS, št. 24/17, v nadaljevanju: pravilnik), 219. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in na podlagi do-
ločil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021) Občina 
Sežana objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov in akcij  

v Občini Sežana za leto 2021
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 

6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sred-

stva za izvedbo mladinskih projektov in akcij za leto 
2021 v Občini Sežana, proračunska postavka 180501 
– Mladinski projekti in akcije.

3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinancirati izvedbo kvalitetnih 

mladinskih projektov in akcij v javnem interesu v Občini 
Sežana, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju 
veščin ter socialnemu vključevanju mladih in so izpe-
ljani v tekočem letu 2021 (v mesecih od januarja do 
decembra).

Občina Sežana sofinancira mladinske projekte in 
akcije, ki so prvenstveno usmerjeni v:

– neformalno izobraževanje in usposabljanje mla-
dih za mladinsko delo,

– prostovoljno mladinsko delo,
– mobilnost mladih,
– raziskovalno delo mladih,
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih ve-

denj,
– aktualne mladinske iniciative,
– participacijo, aktivno državljanstvo, človekove 

pravice,

– mednarodno mladinsko delo,
– informiranje in svetovanje za mlade,
– reševanje ekoloških vprašanj,
– aktivnosti, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med 

in nad mladimi,
– aktivnosti, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost 

mladih,
– medgeneracijsko sodelovanje,
– aktivnosti, ki spodbujajo zdrav življenjski slog,
– promocijo mladih ustvarjalcev s stalnim bivali-

ščem v občini,
– aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa.
4. Izvajalec mladinskih projektov in akcij je lahko:
– organizacija mladih ali
– nevladna in neprofitna organizacija z namenom 

zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
vključevanje mladih v mladinsko delo ali

– neformalna skupina mladih oziroma skupina naj-
manj 3 mladih, ki imajo svojega mentorja ali

– posamezni ustvarjalec za projekte in akcije, ki so 
širšega pomena, v javnem interesu občine pod pogojem, 
da ima stalno prebivališče v Občini Sežana.

Mladinski projekt oziroma akcija vključuje minimal-
no 3 aktivne udeležence – mladih. Izvajajo ga mladi 
sami oziroma skupaj z mentorjem. Izjemoma lahko pro-
jekt oziroma akcija vključuje tudi samo enega aktivne-
ga udeleženca-ustvarjalca, in sicer v primeru iz četrte 
alineje prejšnjega odstavka te točke. Glede starostne 
meje velja naslednje: člani projektne skupine oziroma 
posamezni ustvarjalci morajo ob prijavi dosegati vsaj 
starost 15 let oziroma dosegajo v letu, v katerem kot 
izvajalci kandidirajo na razpisu, še vedno starost 29 let.

5. Pravice do sofinanciranja nimajo:
– pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo 

v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),

– organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 
22/91 – ZVPPVS, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 
– ZP-H, 29/95 – ZPDF, 59/02 – ZJZ, 60/05 – ZJZ-A, 
14/07 – ZVS) registrirane kot verske skupnosti,

– pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po 
Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 
13/98 – odl. US, 1/99 – ZNIDC, 70/00, 51/02, 94/02 – 
odl. US, 69/05, 103/07, 99/13, 46/14, 11/15) ter

– pravne osebe, ki izvajajo programe, namenjene 
mladim in katerih programski stroški in stroški plač za-
poslenih so že financirani iz proračuna občine v okviru 
posebnih proračunskih postavk.

6. Splošni pogoji za sodelovanje
Vsi izvajalci mladinskih projektov in akcij morajo 

zagotavljati:
– da projekt oziroma akcija prispeva k usposablja-

nju in pridobivanju kompetenc ter socialnemu vključe-
vanju mladih,

– da je projekt oziroma akcija namenjena predvsem 
mladim,

– da se projekt oziroma akcija izvaja na območju 
Občine Sežana ali na območju več občin (z namenom 
teritorialnega ali programskega povezovanja) in je v jav-
nem interesu Občine Sežana,

– da je projekt oziroma akcija neprofitne oziroma 
nekomercialne narave, člani projektne skupine pa za 
svoje delo v okviru projekta ne prejemajo plačil iz prora-
čunskih sredstev Občine Sežana,
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– da vsebina projekta oziroma akcije ustreza pred-
metu javnega razpisa in določbam iz 8. člena pravil-
nika,

– lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih finan-
cerjev ter imeti jasno izdelano finančno konstrukcijo, 
iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja ak-
tivnosti v projektu oziroma akciji, ki je predmet pravil-
nika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabni-
kov projekta oziroma akcije in lastnih sredstev, delež 
sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na 
podlagi pravilnika. Prihodki izvajalca morajo biti enaki 
odhodkom,

– osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske) za realizacijo projekta oziroma 
akcije, ki jo izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo,

– da izvajalec mladinskih projektov in akcij soglaša 
z merili in kriteriji za vrednotenje mladinskih projektov 
oziroma akcij, navedenimi v razpisu in potrjuje resnič-
nost oziroma točnost podatkov navedb v vlogi,

– da se strinja s preverjanjem namenske porabe 
sredstev, pridobljenih na tem javnem razpisu,

– da predmet predložene vloge (mladinski projekt 
oziroma akcija) ni bil in ne bo sofinanciran že iz katere-
koli druge postavke proračuna Občine Sežana,

– v celoti in pravočasno izpolnjene pogodbene 
obveznosti (predložitev vsebinskega in finančnega po-
ročila o realizaciji aktivnosti) do Občine Sežana na pod-
lagi razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali.

Izvajalci mladinskih projektov in akcij lahko predlo-
žijo do dva projekta oziroma akciji letno.

7. Poleg pogojev iz 6. točke pa morajo izvajalci 
izpolnjevati še naslednje pogoje (odvisno v katero sku-
pino izvajalcev spadajo):

a) Organizacije:
– so registrirane kot pravna oseba s sedežem na 

območju Občine Sežana, izjemoma izven območja ob-
čine v skladu s tretjo alinejo 3. člena pravilnika;

– so nevladne in neprofitne in opravljajo registrira-
ne dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mla-
dino v skladu s pravilnikom. V kolikor le-ta ne opravlja 
registrirane dejavnosti namenjene predvsem za otroke 
in mladino v skladu s pravilnikom, mora izkazati aktivno 
skupino najmanj treh mladih, ki bo projekt vodila in ima 
svojega mentorja, ki ga izberejo izmed sebe. Eden iz-
med udeležencev oziroma članov projektne skupine je 
lahko mentor na področju mladinskega dela, ki je lah-
ko tudi starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina 
obsegati najmanj štiri člane;

– so registrirani za izvajanje aktivnosti na podro-
čju, ki ga prijavljajo najmanj eno leto;

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;

b) Skupine mladih:
– sestavljajo neformalno skupino najmanj treh ak-

tivnih mladih izvajalcev, ki izmed sebe izberejo men-
torja (odgovorno osebo projekta). Eden izmed ude-
ležencev oziroma članov projektne skupine je lahko 
mentor na področju mladinskega dela, ki je lahko tudi 
starejši od 29 let. V tem primeru mora skupina obsegati 
najmanj štiri člane. Vsaj 2/3 članov mora biti občanov 
Občine Sežana;

c) Posamezniki – mladi ustvarjalci:
– posameznik – mlad ustvarjalec ima stalno biva-

lišče v Občini Sežana;
– projekt oziroma akcija ima širši javni interes.
V primeru, da je vodja neformalne skupine mladih 

ali ustvarjalec mladoletna oseba, ga v postopku dode-
ljevanja sredstev zastopa njegov zakoniti zastopnik.

8. Višina razpisanih sredstev znaša 5.000,00 EUR. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 
2021.

9. Rok za oddajo prijav je do vključno 17. 9. 2021.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 

bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma odda-
na v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

10. Kraj kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno 
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave javnega razpisa naprej dosegljiva v spre-
jemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana ali na spletni strani Občine Sežana 
www.sezana.si, pod zavihkom »Javna naročila, raz-
pisi in natečaji«.

11. Informacije in pojasnila
Pristojen uslužbenec za dajanje informacij in po-

jasnil: Matej Felicjan (pisarna št. 66), 05/73-10-114, 
matej.felicjan@sezana.si.

12. Oddaja in dostava prijav
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu 

»Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih 
projektov in akcij v Občini Sežana za leto 2021« (ustre-
zni obrazec glede na prijavitelja) in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Popolna vloga mora biti predložena na naslov Ob-
čina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v raz-
pisanem roku, v zaprti ovojnici z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinan-
ciranje mladinskih projektov in akcij v Občini Sežana 
2021«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj 
s polnim naslovom.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku. Nepra-
vočasne prijave bodo zapečatene vrnjene pošiljateljem.

13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja petčlanska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, 
ki je predmet razpisa.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno 
nepopolnih vlog bodo izvajalci pozvani, da v roku 8 dni 
od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem 
roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje 
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zah-

teva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja 
vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in 
merili razpisa.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpi-
su, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku 
razpisa. Izbrani izvajalci projektov oziroma akcij bodo 
v osmih dneh po izboru pozvani k sklenitvi pogodbe. 
V kolikor pogodbe v osmih dneh ne bodo podpisali, se 
bo štelo, da so odstopili od javnega razpisa.

15. Merila za ocenjevanje in dodelitev sredstev
Projekti in akcije, ki bodo izpolnjevali vse razpisne 

pogoje, navedene v pravilniku, bodo ocenjeni skladno 
s sledečimi merili:

Merila za dodelitev sredstev za organizacije, nefor-
malne skupine mladih in posameznike oziroma mlade 
ustvarjalce (razen točk 2 in 5, ki se za posameznike ne 
točkujejo)

MERILO VREDNOST
1. Vsebina projekta
Projekt vsebuje jasno:
– opisane aktivnosti,
– opredeljene cilje (opisane, merljive, uresničljive),
– opredeljeno skladnost aktivnosti s cilji,
– izdelan časovni načrt,
– opisan dolgoročen vpliv.

od 0 do 25 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo v vseh fazah projekta od 3 do 5 točk
3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta
Potrebe po izvedbi projekta so jasno opredeljene

od 3 do 5 točk

4. Finančna konstrukcija:
Projekt ima jasno:
– opredeljene in utemeljene namene uporabe sredstev,
– opredeljene druge vire financiranja,
– opredeljene in uravnotežene prihodke in odhodke.

od 0 do 5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta od 0 do 5 točk
6. Evalvacija projekta od 0 do 5 točk
7. Promocija projekta in sofinancerja od 0 do 5 točk
8. Sinergijski učinki od 0 do 5 točk
9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva predlagatelja samega in 
sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa)
b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana

od 0 do 10 točk

10. Možnost nadgradnje projekta 0 ali 5 točk

Najvišje število točk, ki jih posamezni izvajalec lah-
ko prejme, je 75.

Iz nadaljnjega obravnavanja bodo izločene vse 
vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, 
kar predstavlja 60 % vseh točk oziroma 45 točk. Pri tem 
se upošteva, da mora minimalno število točk projekt 
doseči s strani ocene vsaj polovice članov strokovne 
komisije.

1. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji na-
čin:

1.1. Projekt vsebuje jasno opisane aktivnosti.

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti, 
aktivnosti so nejasno opisane.

0 točk

Projekt nima izdelanega načrta aktivnosti,
le-te pa so delno jasno opisane.

3 točke

Projekt ima izdelan načrt aktivnosti in 
aktivnosti so jasno opisane.

5 točk
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1.2. Projekt ima jasno opredeljene cilje

Cilji projekta niso jasno opredeljeni. 0 točk
Cilji projekta so delno opredeljeni. 3 točke
Cilji projekta so opredeljeni. 5 točk

1.3. Skladnost aktivnosti glede na cilje

Nobena od aktivnosti ni v skladu s cilji 
oziroma ne zagotavlja uresničevanje ciljev.

0 točk

Polovica aktivnosti je v skladu s cilji. 3 točke
Vse aktivnosti so v skladu s cilji. 5 točk

1.4. Projekt ima izdelan časovni načrt

Projekt nima izdelanega časovnega načrta. 0 točk
Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje delno zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti.

3 točke

Projekt ima izdelan časovni načrt, časovno 
načrtovanje popolnoma zagotavlja kvalitetno 
izvedbo načrtovanih aktivnosti.

5 točk

1.5. Projekt ima dolgoročen vpliv.
Projekt ima dolgoročen vpliv na razvoj v lokalni 

skupnosti ali celo širše

Projekt nima dolgoročnega vpliva. 0 točk
Projekt ima srednjeročen vpliv. 3 točke
Projekt ima dolgoročen vpliv. 5 točk

2. Mladi so vključeni v načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo v vseh fazah projekta

Mladi so delno udeleženi v naštetih fazah 
projekta.

3 točke

Mladi so udeleženi v vseh naštetih fazah 
projekta.

5 točk

3. Utemeljitev potrebe po izvedbi projekta

Potrebe po izvedbi projekta niso utemeljene. 0 točk
Potrebe po izvedbi projekta so delno 
utemeljene.

3 točke

Jasno so utemeljene potrebe mladih 
v lokalni skupnosti.

5 točk

4. Finančna konstrukcija

Projekt nima jasno opredeljenih virov, 
stroškov financiranja in namena porabe.

0 točk

Projekt ima delno opredeljene vire 
financiranja in namen porabe.

3 točke

Projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, 
stroške projekta in namen porabe.

5 točk

5. Sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi projekta

Projekt ne vključuje prostovoljcev. 0 točk
Projekt vključuje pretežno prostovoljno delo. 3 točke
Projekt je organiziran na bazi prostovoljnega 
dela.

5 točk

Prostovoljno delo se smatra tisto delo, ki ni izplača-
no v nobeni obliki.

6. Evalvacija projekta

Projekt ne bo evalviran in projekt nima 
izdelanih metod in kriterijev, po katerih bo 
izvedena evalvacija.

0 točk

Projekt bo evalviran in ima delno izdelane 
metode in kriterije, po katerih bo izvedena 
evalvacija oziroma vrednotenje.

3 točke

Projekt bo evalviran in ima izdelane metode 
in kriterije, po katerih bo izvedena evalvacija 
oziroma vrednotenje.

5 točk

7. Promocija projekta in sofinancerja
Promocija projekta in sofinancerja v javnosti se 

nanaša na doseganje ciljnih publik ter na navajanje so-
financerja pri različnih objavah, s tem da se promocija 
smatra kot objava prispevka o projektu v medijih ali na 
internetni strani. Upošteva se raznovrstnost objav v raz-
ličnih medijih.

Projekt nima izdelanega načrta promocije 
projekta in sofinancerja.

0 točk

Projekt ima delno izdelan načrt promocije 
projekta in sofinancerja.

3 točke

Projekt ima izdelan načrt promocije projekta 
in sofinancerja.

5 točk

8. Sinergijski učinki
Sinergijski učinki se nanašajo na povezovanje med 

mladinskimi organizacijami in med organizacijami (npr. 
javni zavodi, društva, zveze društev, ki se ukvarjajo ozi-
roma izvajajo programe za mlade …).

Izvajalec se ne povezuje z nobeno 
organizacijo.

0 točk

Izvajalec se povezuje z ENO organizacijo, ki 
je aktivno vključena v projekt.

2 točki

Izvajalec se povezuje z DVEMA 
organizacijama, ki sta aktivno vključeni 
v projekt.

3 točke

Izvajalec se povezuje z VEČ KOT TREMI 
organizacijami, ki so aktivno vključene 
v projekt.

5 točk

9. Sofinanciranje projekta
a) projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mi-

šljena so sredstva predlagatelja samega in sredstva 
pridobljena na podlagi tega razpisa):

Projekt bo sofinanciran iz dveh virov. 0 točk
Projekt bo sofinanciran iz treh do štirih virov. 3 točke
Projekt bo sofinanciran iz več kot štirih virov. 5 točk

b) pričakovan delež sofinanciranja Občine Sežana:

delež pričakovanega sofinanciranja število točk
od/nad do
10 % 30 % 5
31 % 50 % 3
51 % 100 % 1

10. Možnost nadgradnje projekta: v kolikor so opre-
deljene realne možnosti nadgradnje projekta, lahko pri-
javitelj dobi dodatnih 5 točk.

Občina Sežana

Št. 6100-6/2021-8 Ob-2532/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 
in 21/18 – ZNOrg) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 
in 62/16), Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list 
RS, št. 77/18 in 173/20) in Odlokom o organizaciji in de-
lovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, objavlja 
na spletni strani Mestne občine Ljub ljana (https://www.
Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/) Javni 
razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev 
v prostorih MOL v letu 2022.

Mestna občina Ljub ljana
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Su KS 153/2021-3 Ob-2525/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

2 prosti mesti okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za iz-

volitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sod-
niški službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško 
mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene 
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

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

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

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

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

Razpisi delovnih mest

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2533/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) Notar-
ska zbornica Slovenije na predlog notarke Nine Verbajs 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Nini Verbajs v Trbovljah

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan 
univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje 
iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mes-
to notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska 
zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni 
po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-2542/21
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 

o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slo-
venije na predlog notarja dr. Andreja Vebleta razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju dr. Andreju Vebletu v Mariboru

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan 
univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje 
iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Za-
kona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, 
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških 
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od 
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 701-38/2021 Ob-2547/21
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)

prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
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žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti,
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev,

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva ulica 3, po objavi razpi-
sa do 31. 8. 2021, z oznako na ovojnici »prijava za 
701-38/2021 – Krško«.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-39/2021 Ob-2548/21
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 
– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21; ZDT-1)

prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Kranju

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti,
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev,

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva ulica 3, po objavi razpi-
sa do 31. 8. 2021, z oznako na ovojnici »prijava za 
701-39/2021 – Kranj«.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 2153-4/2017/19(134-03) Ob-2531/21
V register političnih strank se pri politični stranki 

Levica, s sedežem v Ljub ljani, Prešernova cesta 3, 
ter z matično številko: 4099753000, vpiše sprememba 
statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I N 73/2020 Os-1887/21
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku 

Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice 
Polone Koselj Neziri, Nova vas pri Lescah 27, Rado-
vljica, ki jo zastopa Odvetniška družba Grošelj, o.p., 
d.o.o. iz Trbovelj, zoper nasprotnega udeleženca Erdu-
ana Neziri, Mala Rechica, Ulica 172, številka 87, Tetovo, 
Severna Makedonija, zaradi razveze zakonske zveze, 
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju: ZPP) v zvezi z 42. členom Zakona o ne-
pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP-1), postavilo 
nasprotnemu udeležencu Erduanu Neziriju, neznano 
prebivališče, začasno zastopnico: odvetnico Darjo Ba-
jželj, Cankarjeva 4, Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 3. 2021

III N 1048/2020 Os-1131/21
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Maši Šabić, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Centra za socialno delo Ljub ljana, Enota Ljub ljana Šiška, 
Celovška cesta 150, 1000 Ljub ljana, ki ga na podlagi 
generalnega pooblastila v.d. direktorja zastopa strokov-
na delavka Claudia Basta, zoper nasprotna udeleženca: 
1. Dženeta Alimanović, Kunaverjeva ulica 6, Ljub ljana, 
in 2. Emir Jamaković, Bilečanska ulica 5, Ljub ljana, ob 
sodelovanju udeleženke Bianke Alimanović, Ulica Milana 
Majcna 8, Ljub ljana, zaradi predloga za odvzem mlado-
letnih otrok staršem in namestitve v rejniško družino, 
o postavitvi začasne zastopnice drugemu nasprotnemu 
udeležencu, dne 18. januarja 2021 sklenilo:

Za začasno zastopnico drugega nasprotnega ude-
leženca se imenuje odvetnica Anka Kenda Oražem, 
Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 1. 2021

III N 1048/2020 Os-2266/21
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Maši Šabić, v nepravdni zadevi predlagate-
lja Centra za socialno delo Ljub ljana, Enota Ljub ljana 
Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljub ljana, ki ga na 
podlagi generalnega pooblastila v.d. direktorja zastopa 
strokovna delavka Claudia Basta, zoper nasprotna ude-
leženca: 1. Dženeta Alimanović, Kunaverjeva ulica 6, 
Ljub ljana, in 2. Emir Jamaković, Bilečanska ulica 5, 
Ljub ljana, ob sodelovanju udeleženke Bianke Alimano-

Objave sodišč

vić, Ulica Milana Majcna 8, Ljub ljana, zaradi predloga za 
odvzem mladoletnih otrok staršem in namestitve v rejni-
ško družino, o postavitvi in razrešitvi začasne zastopnice 
drugemu nasprotnemu udeležencu, dne 28. maja 2021 
sklenilo:

Začasno zastopnico Anko Kenda Oražem, Trdino-
va ulica 7, Ljub ljana, določeno s sklepom z dne 18. 1. 
2021, se razreši.

Za začasno zastopnico drugega nasprotnega ude-
leženca se imenuje odvetnica Barbara Elora Kovič, Šte-
fanova ulica 12, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 5. 2021

VL 31041/2021 Os-2471/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika HRIB 
Kmetijsko pro izvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini, 
Večje Brdo 8, Dobje pri Planini, ki ga zastopa Odvetni-
ška družba Gregorovič, Dobrajc, Mlinarič o.p. – d.o.o., 
Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur, proti dolžnici Danieli 
Kostanjšek, Ližnjan 158, Ližnjan, Hrvaška, ki ga zastopa 
Mirčič Živan odvetnik, Medvedova cesta 1, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 778,28 EUR, sklenilo:

Dolžnici Danieli Kostanjšek, Ližnjan 158, Ližnjan, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Živan 
Mirčič, Medvedova cesta 1, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 6. 2021

VL 16835/2021 Os-2534/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Žaklini Pöllin-
ger, Čupićeva 101, Zaječar, ki ga zastopa zač. zast. odv. 
Gregor Mramor, Komenskega 4, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 2.296,73 EUR, sklenilo:

Dolžnici Žaklini Pöllinger, Čupićeva 101, Zaječar, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor 
Mramor, Komenskega 4, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 7. 2021
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VL 7643/2020 Os-2541/21

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Huseinu Milj-
ković, Ob Meži 2a, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa 
odvetnica Erika Nabernik, Trg svobode 12, Ravne na 
Koroškem, zaradi izterjave 1.354,66 EUR, sklenilo:

Dolžniku Huseinu Miljković, Ob Meži 2a, Rav-
ne na Koroškem, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Erika Naber-
nik, Trg svobode 12, 2390 Ravne na Koroškem.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 7. 2021

II N 743/2019 Os-2179/21

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
– svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagate-
ljev: 1. Maryam Tareq Bajilan, EMŠO: 1301006505256, 
Jurišna vas 23, Zg. Ložnica, 2. Rawan Tareq Bajilan, 
EMŠO: 0906007505220, Jurišna vas 23, Zg. Ložnica, 
3. Hussein Tareq Bajilan, EMŠO: 1502010500345, Ju-
rišna vas 23, Zg. Ložnica, ki jih zastopa zakonita zasto-
pnica – mati Mej Ropič Faiez, Jurišna vas 23, Zg. Lo-
žnica, ki jo zastopa Ines Vračko, odvetnica v Mariboru, 
proti nasprotnemu udeležencu Tareq Hussein Bajilan, 
Iraq Bagdad Al-amen, zaradi določitve preživnine, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:

V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 743/2019, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Jure Ivančič, Ul. škofa Maksimilijana 
Držečnika 11, 2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udele-
ženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2021

N 57/2020 Os-1990/21

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Ireni 
Šik Zabukovec v nepravdni zadevi predlagateljice Mari-
ne Hodžić, Ulica Mihaele Škapin 4, Izola – Isola, zoper 
nasprotnega udeleženca Steva Zalović, roj. 25. 12. 
1941, Našice, Republika Hrvaška, stanujoč v Avstra-
liji, sedaj neznanega naslova, zaradi pologa na sodni 
depozit, ob uporabi 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi z 42. členom Zakona o neprav-
dnem postopku – ZNP-1 s sklepom opr. št. N 57/2020 
z dne 1. 2. 2021 postavilo nasprotnemu udeležencu 
Stevu Zaloviću začasno zastopnico odvetnico Magdo 
Mlač iz Izole.

Začasna zastopnica bo zastopala nasprotnega 
udeleženca Steva Zalovića v postopku vse do takrat, 

dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 3. 2021

I 322/2016 Os-2295/21

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi 
upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Verovško-
va ulica 55, Ljub ljana, zoper dolžnico Sadijo Mehme-
dović, Gavce 26b, Šmartno ob Paki, zaradi izterjave 
49.107,88 CHF, na podlagi določb 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici 
Sadiji Mehmedović, postavilo začasno zastopnico Tanjo 
Korošec, odvetnico v Velenju.

Postavljena zastopnica bo zastopala dolžnico 
v postopku, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 6. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 349/2019 Os-2310/21

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Senčar Avgustu, rojenem 28. 8. 
1960, nazadnje stanujoč Cesta revolucije 4, Jesenice, 
ki je umrl dne 15. 9. 2019.

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 zapu-
stnikove dolgove.

Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih.

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 3. 6. 2021

D 94/2021 Os-2277/21

Pri Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Frideriki Majcenič, rojeni 6. 7. 
1937, vdovi, državljanki Republike Slovenije, nazadnje 
stanujoči Lokavec 34, Sveta Ana v Slovenskih goricah, 
umrli dne 22. 3. 2021.

Zapustnica je bila vdova in je zapustila tri otroke; 
Janeza Majceniča, Alojzijo Majcenič in Janeza Majce-
niča. Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje.

Ker sodišču ni znan naslov zapustničinega sina 
Janeza Majceniča, rojenega 28. 7. 1966 v Mariboru, 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
s tem oklicem poziva dediča Janeza Majceniča, kateri 
ima pravico do dediščine po pokojni Frideriki Majcenič, 
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da se priglasi Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu 
od objave tega oklica na sodni deski sodišča.

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

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 31. 5. 2021

IV D 3004/2019 Os-2306/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Ivici Žitnik, rojena 28. 1. 1926, 
umrla 28. 8. 2019, nazadnje stan. Tugomerjeva ulica 70, 
Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica je sicer napravila oporoko, s katero 
pa ni razpolagala z vsem svojim premoženjem, poleg 
tega pa se je ena izmed oporočnih dedičev dedovanju 
odpovedala in zato glede tega dela nastopi zakonito 
dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez 
potomcev. Starša zapustnice sta umrla pred njo, bra-
tov in sester ni imela, bila je edinka. Sodišče nima 
podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči III. 
dednega reda.

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

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 5. 2021

D 81/2020 Os-2151/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 13. 1. 2020 umrli Oblak Nasti, roj. Benko, 
roj. 30. 6. 1954, Kajuhova ulica 4, Nova Gorica.

Kot zakoniti dedič bi za dedovanje prišel v poštev 
tudi zap. nečak Kokol Denis, katerega prebivališče so-
dišču ni znano.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva Kokol Denisa, da se priglasi tukajšnjemu 
sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodi-
šče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na 
osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu 
z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 5. 2021

D 130/2021 Os-2294/21
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu je v teku zapu-

ščinski postopek po pokojnem Lucianu Valenti, rojenem 
dne 12. 11. 1936, nazadnje stanujočem na naslovu Seča 
14, Seča in umrlem dne 5. 2. 2021.

Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustniko-
vih dedičih (potomcih zapustnikovih (pol)bratov oziroma 
(pol)sester), zato jih pozivamo, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih 
podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 31. 5. 2021

D 464/2020 Os-2275/21

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 2. 12. 2020 umrlem Šolaja Petru, rojenem dne 
20. 12. 1951, nazadnje stanujočem Kajuhova cesta 23, 
Bled.

Sodišču niso poznani podatki o vseh zakonitih dedi-
čih 2. dednega reda zapustnika, in sicer podatki o njego-
vi sestri in eventualnih potomcih pokojnih bratov Šolaja 
Draga in Šolaja Anteja, da bi jih sodišče pozvalo na 
podajo dedne izjave.

Navedene zakonite dediče zapustnika zato poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri 
tukajšnjem sodišču kot dediči. Če se po preteku enega 
leta od objave oklica ne bodo zglasili na sodišču, bo so-
dišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih 
podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 5. 2021

D 172/2019 Os-2268/21

Pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Markoviću, roj. 
23. 4. 1975, nazadnje stan. Čadram 46, Oplotnica, ki je 
umrl 23. 5. 2019.

Ker sta se pokojnikova mati Ivanka Tomše in polbrat 
Srečko Cigula dedovanju odpovedala in sodišču niso 
znani podatki o morebitnih drugih zakonitih ali oporoč-
nih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim dedičem, na 
podlagi katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico do 
dedovanja.

Morebitne upnike po pokojnem Ivanu Markoviću 
obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino ter o za-
pustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva obja-
ve oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev pre-
nese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu 
z določbami 142.a. člena Zakona o dedovanju – ZD (če 
prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 31. 5. 2021

D 75/2021 Os-2315/21

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Avguštinu Križniku, roje-
nem 27. 5. 1934, nazadnje stanujočem Trška Gorca 7a, 
Kalobje, umrlem dne 22. 2. 2021.

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. V tem primeru Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

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

Upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od 
dneva objave tega oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju, kar pomeni, da prijavi to zahtevo v zapuščin-
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skem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 3. 6. 2021

D 293/1979 Os-2308/21
Pred naslovnim sodiščem teče zapuščinski posto-

pek po pokojni Mariji Bravničar, rojena Obleščak, rojena 
21. 8. 1901, Dijaška 1, Tolmin, ki je umrla 18. 5. 1979.

V njegovo zapuščino sodi tudi: skupni delež pri 
nepremičninah, parc. št.: 1227/1, 1227/2, 1225/1, 457, 
465, 454/2, 455, 456, 469/2, 1235/13, 1235/14, 1235/15, 
1235/16, 1235/17, 1235/18, 1235/19, 1235/20, 1235/7, 
1235/8, 1239/3, 1239/4, 1240/3, 1240/4, 475, 474/2, 
474/1, 477/4, 477/3, 417, 269, 105, 194/1, 99/2, 486/2, 
1237/5, 1237/6, 467/14, 467/16, 467/15, 1237/4, 467/11, 
887/1, 865, 698, 1200, 1202, 1247, 1246, 556/2, 1249, 
1244/1, 86/1, 86/2, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1243, 
1286/1, 1286/2, vse k.o. 2248 Tolmin; skupni delež pri 
nepremičninah, parc. št.: 354/139, 354/138, 354/137, 
354/133, 354/132, 354/131, 437/13, 488/6, 132/8, vse 
k.o. 2234 Zatolmin; skupni delež pri nepremičnini, parc. 
št. 194/2, k.o. 2248 Tolmin; skupni delež do 5/100 pri 
nepremičnini, parc. št. 83/1, k.o. 2248 Tolmin.

V zapuščinskem postopku so k dedovanju po za-
konu poklicani dediči dedičev prvega dednega reda, pri 
čemer pa sodišče nima podatkov o teh dedičih.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta 
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico 
do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o citiranem premoženju zapustnika 
odločilo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo de-
dičem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 3. 6. 2021

D 117/2021-4 Os-2274/21
Okrajno sodišče v Trebnjem je v zapuščinski zade-

vi po pokojnem Petru Grandovec, roj. 3. 8. 1939, ki je 
umrl 8. 4. 1987, 481 Dianne drive, Oshawwa, Ontario, 
Kanada, sodišče poziva neznane dediče ter vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do zapuščine po pokojnem Petru 
Grandovcu, da se priglasijo sodišču v roku enega leta 
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju (ZD).

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

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 1. 6. 2021
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Spričevala preklicujejo

Germšek Kristina, Kostanjek 38, Zdole, indeks, 
št. 20140043, izdala Pravna fakulteta leto izdaje 2014. 
gni-343313

Drugo preklicujejo

ALENKA VINDIŠ s.p., Šerovo 3, Šmarje pri Jelšah, 
izvod licence, št. 014385/001, za vozilo Mercedes, reg. 
št. CE NZ 011, veljavnost do 17. 7. 2024. gne-343292

ALENKA VINDIŠ s.p., Šerovo 3, Šmarje pri Jelšah, 
izvod licence, št. 000843/001, za vozilo Nissan, reg. 
št. CE JJ, veljavnost do 17. 7. 2024. gnd-343293

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, 
potrdilo za voznika, št. 014399/RB72-2-3075/2021, iz-
dano na ime Demir Karić, veljavnost od 28. 5. 2021 do 
7. 9. 2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnk-343286

GERŠAK, d.o.o., Rošnja 18B, Starše, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500013505006, izdal Cetis 
Celje d.d. gng-343315

Iršič Srečko, Mestni trg 3a, Slovenske Konjice, 
certifikat št. 3643066011-49-2021-24153/3643066011, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto 
izdaje 2021. gnj-343287

Kroni Gani, Miklošičeva 11b, Celje, certifikat NPK: 
Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-09/4772, izda-
jatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2009. gnm-343284

Logožar Staš, Rožna ulica 9, Orehova vas, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola Ma-
ribor, št. B0AADEBE. gnl-343285

MOJCA MALUS s.p., Planinska cesta 30, Sev-
nica, izvod licence, št. 014256/002, za vozilo Merce-
des-Benz, reg. št. KK RL-239. gnc-343294

MOJCA MALUS s.p., Planinska cesta 30, Sev-
nica, izvod licence, št. 014256/001, za vozilo Merce-
des-Benz, reg. št. KK NU 622. gnb-343295

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/002, 
za vozilo reg. št. CE-RU-676, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnz-343296

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/015, za 
vozilo reg. št. CELE-084, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gny-343297

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/020, 
za vozilo reg. št. CEHD-864, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnx-343298

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/022, 
za vozilo reg. št. CETM-842, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnw-343299

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/026, za 
vozilo reg. št. CEJG-931, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnv-343300

Preklici

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/027, za vozilo 
reg. št. CEPL-138, veljavnost do 9. 9. 2021. gnu-343301

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/028, za vozilo 
reg. št. CEIC-165, veljavnost do 9. 9. 2021. gnt-343302

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/030, za vozilo 
reg. št. CEIC-163, veljavnost do 9. 9. 2021. gns-343303

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/033, za 
vozilo reg. št. CEPG-866, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnr-343304

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/034, 
za vozilo reg. št. CEDG-517, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnq-343305

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/037, 
za vozilo reg. št. CEVH-517, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnp-343306

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/038, za vozilo 
reg. št. LJ71-AGL, veljavnost do 9. 9. 2021. gno-343307

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/041, za vozilo 
reg. št. CEHI-865, veljavnost do 9. 9. 2021. gnn-343308

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobro-
vo 91, Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/044, 
za vozilo reg. št. CEHI-868, veljavnost do 9. 9. 2021. 
gnm-343309

NADA TRANSPORT d.o.o., Cesta na Dobrovo 91, 
Celje, izvod licence, št. GE008285/06234/051, za vozilo 
reg. št. CEPJ-349, veljavnost do 9. 9. 2021. gnl-343310

PANEKSPRES d.o.o., Tržaška cesta 133, Ljub-
ljana, izvod licence, št. GE011769/07582/001, za tovor-
no vozilo DAF, reg. št. LJ209LU, veljavnost do 14. 10. 
2021. gnf-343291

Potočnik Niko, Župančičeva 7, Domžale, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500021227002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnj-343312

Savić Milovan, Olčna pot 67, Koper – Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035652001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnh-343314

Štular Domen, Layerjeva 3, Ljub ljana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu: NPK gojitelj, izdajatelj 
SGLŠ Postojna, leto izdaje 2018. gni-343288

Štular Domen, Layerjeva 3, Ljub ljana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu: NPK sekač, izdajatelj 
SGLŠ Postojna, leto izdaje 2018. gnh-343289

Štular Domen, Layerjeva 3, Ljub ljana, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu: NPK odkupovalec, 
izdajatelj SGLŠ Postojna, leto izdaje 2018. gng-343290

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500017868002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Janez Štiglic. gnk-343311

VOJKO KRAUTBERGER,S.P., Spodnja Vi-
žinga 7, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika, 
št. 014828/BGD53-2-6246/2019, izdano na ime Ni-
kolić Slobodan, veljavnost od 11. 11. 2019 do 3. 2. 
2021, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnf-343316
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VOJKO KRAUTBERGER,S.P., Spodnja Vi-
žinga 7, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika, 
št. 014828/BGD53-2-4118/2019, izdano na ime Pi-
junović Vladimir, veljavnost od 18. 7. 2019 do 8. 7. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gne-343317

VOJKO KRAUTBERGER,S.P., Spodnja Vi-
žinga 7, Radlje ob Dravi, potrdilo za voznika, 
št. 014828/BGD53-2-4052/2019, izdano na ime Simić 
Bojan, veljavnost od 16. 7. 2019 do 12. 4. 2020, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnd-343318

ZUMIKS TRANS d.o.o., Letališka 
cesta 16, Ljub ljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500046817000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Milomir Zukić. gnn-343283

Živić Danijel, Koračice 78a, Destrnik, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500028343012, izdal Cetis 
Celje d.d. gno-343282
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