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Št. 0301-1/2022-SRRS-69 Ob-1498/23
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, 
št. 0301-1/2022-SRRS-16, objavljenega v Uradnem listu 
RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 122/22 
z dne 23. 9. 2022 in št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in 
sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 2. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 
2024 ter ne sme presegati koledarskega leta zaključka 
projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-68 Ob-1499/23
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infra-
strukture; C – KOMUNALNA PODJETJA IN JAVNE 
USTANOVE, št. 0301-1/2022-SRRS-5, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 60/22 z dne 6. 5. 2022 s spr. in 
dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022 ter št. 4/23 z dne 
13. 1. 2023, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo prvega stavka v 2. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 2024 
in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 23. 5. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0301-1/2022-SRRS-70 Ob-1500/23
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za podporo dejavnosti gasilsko 
zaščitnih reševalnih služb – NVO GASILCI, št. 0301-
1/2022-SRRS-52, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 161/22 z dne 23. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo v 1. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 
2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. 
»Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša 
skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega 
stavka v 1. točki po novem glasi:

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je 
do 31. 12. 2025 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 9. 1. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3301-1/2022-SRRS-74 Ob-1501/23
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-
membe Javnega razpisa za projekte primarne kmetij-
ske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na 
podnebne spremembe; A – AGRO INVEST, št. 3301-
1/2022-SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 81/22 z dne 10. 6. 2022 s spr. in dop. v št. 157/22 
z dne 16. 12. 2022 ter št. 11/23 z dne 27. 1. 2023, in 
sicer kot sledi:

I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 
»Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:

Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR, kot 
sledi v nadaljevanju

Javni razpisi

Znesek v EUR Iz postavke za leto Oblika sredstev Vir sredstev
7.000.000 2022, 2023 Posojilo Sredstva Sklada Slovenski regionalno razvojni sklad
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Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolži-
tve pri Evropski investicijski banki.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo v 1. točki po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 30. 6. 2024 
in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku projekta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 27. 6. 2022 do 19. 5. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-1/2022-SRRS-45 Ob-1502/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za podjetništvo – B Energetika 
MSVP 2022, št. 3021-1/2022-SRRS-14, objavljenega v 
Uradnem listu RS, št. 103/22 z dne 29. 7. 2022 s spr. in 
dop. v št. 135/22 z dne 21. 10. 2022 ter št. 157/22 z dne 
16. 12. 2022, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 
2024 ter hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku pro-
jekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. 
»Pogoji spremljanja in zaključka«, se podaljša skrajni 
rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega stavka 
1. točke po novem glasi:

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je 
do 31. 12. 2025 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-1/2022-SRRS-46 Ob-1513/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesar-
stva – BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljene-
ga v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022, 
in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 
2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku pro-
jekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. 
»Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša 
skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega 
stavka 1. točke po novem glasi:

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je 
do 31. 12. 2025.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 28. 11. 2022 do 31. 12. 2023 oziroma 
do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 3021-1/2022-SRRS-44 Ob-1514/23

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za spodbujanju razvoja zadrug 
– BIZI ZADRUGE, št. 3021-1/2022-SRRS-20, objavlje-
nega v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 2022 
s spr. in dop. v št. 157/22 z dne 16. 12. 2022, in sicer 
kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.5. 
»Pogoji črpanja«, se podaljša skrajni rok črpanja posojil, 
zato se besedilo 1. točke po novem glasi:

Rok za črpanje sredstev je najkasneje do 31. 12. 
2024 in hkrati ne dlje kot 2 meseca po zaključku pro-
jekta.

II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.6. 
»Pogoji spremljanja in zaključka projekta«, se podaljša 
skrajni rok zaključka projekta, zato se besedilo drugega 
stavka 1. točke po novem glasi:

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je 
do 31. 12. 2025 in skupno ne sme trajati več kot 3 leta.

III. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3. »Rok za oddajo vloge«, se podaljša rok odda-
je vlog, zato se besedilo prvega stavka po novem glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisne-
ga roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 31. 12. 2023 oziro-
ma do porabe sredstev.

IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 4300-96/2022/2 Ob-1508/23

Republika Slovenija, Ministrstvo za kohezijo in regi-
onalni razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja

javni razpis 
za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne 
infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 

v letih 2023 in 2024
1. Pravne podlage
Pogodbeni stranki soglašata, da so del pogodbene-

ga prava tudi naslednji predpisi in dokumenti:
– Zakon o spodbujanju skladnega razvoja (ZSRR-2; 

Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2023 
(DP2023) (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2024 
(DP2024) (Uradni list RS, št. 150/22),

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
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– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 
– ZZNŠPP in 149/22),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 
100/22 – ZNUZSZS),

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 
in 177/20),

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK),

– Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike (Uradni list RS, št. 16/13, 78/15 in 46/19),

– Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij 
(Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 
in 112/22),

– Program razvojnih spodbud za obmejna problem-
ska območja v obdobju 2022–2025 (št. 30301-1/2022/3, 
z dne 10. 2. 2022).

2. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: ne-
posredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpi-
sa v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa.

3. Namen, predmet, cilji in kazalniki javnega razpisa
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je občinam omogočiti in-

frastrukturno izgradnjo novih ali razširitev obstoječih 
ekonomsko-poslovnih con (v nadaljevanju: EPC) ter 
izgradnjo novih ali razširitev obstoječih inkubatorjev, s 
čimer se bodo vzpostavile nove opremljene uporabne 
površine EPC oziroma inkubatorjev, namenjene izvaja-
nju podjetniške dejavnosti in s tem zagotovili pogoji za 
razvoj in rast podjetij, ki gradijo podjetniško skupnost in 
krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so 
pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje 

ali razširitve1 EPC oziroma inkubatorjev. Predmet javne-
ga razpisa ni obnova že obstoječe infrastrukture, razen 
kadar ta pomeni pogoj za izgradnjo novih ali razširitev 
obstoječih EPC oziroma inkubatorjev.

Kot upravičena investicija v EPC se za namen jav-
nega razpisa upošteva investicija v javno gospodarsko 
infrastrukturo, ki je navedena v Prilogi 5 Pravilnika o 
vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski 
rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/04, 7/18 – ZEN-A, 
33/19 – ZEN-B in 199/21 – ZUreP-3), in sicer:

– prometna infrastruktura3 (izgradnja cest znotraj 
EPC ter navezava cest znotraj EPC na dostopno/e 
cesto/e),

1 Razširitev EPC: pomeni povečanje uporabnih površin 
EPC, ki že deluje (podjetja v EPC opravljajo svojo dejav-
nost). Razširitev inkubatorjev pomeni povečanje uporabnih 
površin inkubatorja, ki že deluje.

Predmet javnega razpisa zajema:
– Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve 

EPC ter
– Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve 

inkubatorjev.
Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Za EPC se šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so 

v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja pro-
izvodnih dejavnosti, površine za industrijo in/ali gospodar-
ske cone (oznaka namenske rabe prostora: IP in/ali IG2). 
Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za EPC se 
v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je 
namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

2 V primeru, da namenska raba prostora v času oddaje 
vloge na javni razpis ne ustreza oznaki IP in/ali IG, mora 
prijavitelj v vlogi izkazati, da je sprememba namembnosti 
zemljišč v postopku sprejemanja ter je to ustrezno razvidno 
iz prostorskega akta občine, ki je v postopku sprejemanja. 
V kolikor bo prijavitelj izkazal, da bo namembnost zemljišča 
po spremembi ustrezala oznaki IP in/ali IG, bomo šteli, da je 
pogoj glede namembnosti zemljišč izpolnjen.

3 EPC/inkubator, ki nima urejene ustrezne cestne po-
vezave oziroma dostopi do EPC/inkubatorja niso ustrezno 
urejeni (in se ne bodo uredili tekom izvedbe projekta, ki 
je predmet vloge na javni razpis), ni upravičena do sofi-
nanciranja.

– energetska infrastruktura,
– komunalna infrastruktura,
– infrastruktura za telekomunikacije in
– vodna infrastruktura (samo protipoplavni ukrepi),

potrebna za delovanje EPC.
Pri investiciji v vodno infrastrukturo se kot upra-

vičeni stroški štejejo samo protipoplavni ukrepi, ki so 
v neposredni (fizični) povezavi z delovanjem EPC. Pri 
tem velja, da se lahko upravičeni stroški protipoplavnih 
ukrepov sofinancirajo v višini največ 30 %.

Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki 
se nanašajo na ureditev površin EPC, ki je predmet vlo-
ge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh površin 
občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih zidov (če 
je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali upravičene 
javne gospodarske infrastrukture), čiščenje in odvoz 
odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebitnih obsto-
ječih objektov in drugo.

Upravičena je investicija, ki je po zaključku celo-
vita, kar pomeni, da ima EPC po zaključku projekta 
zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno 
delovanje (npr. urejena cestna povezava, kanalizacijsko 
omrežje priključeno na čistilno napravo ipd.). Infrastruk-
tura, ki je predmet sofinanciranja, mora biti v lasti prija-
vitelja še najmanj pet let od datuma zaključka projekta.

Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora 
biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) 
najkasneje do dne 31. 10. 2024.

Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve in-
kubatorjev

Kot upravičena investicija v inkubator se šteje:
– gradnja/obnova objekta (in pripadajoče infrastruk-

ture, kot so parkirišča ipd.) ter nakup opreme (računalni-
ške, pohištvene ipd.) za delovanje inkubatorja.

Do sofinanciranja je upravičena investicija, ki bo 
vključevala tako gradnjo/obnovo objekta, kot tudi nakup 
opreme.

Do sofinanciranja so upravičeni tudi drugi ukrepi, ki 
se nanašajo na ureditev površin inkubatorja, ki je pred-
met vloge na javni razpis, ob pogoju, da je lastnica teh 
površin občina. Ti ukrepi so na primer: gradnja opornih 
zidov (če je gradnja potrebna za zaščito površin in/ali 
upravičene javne gospodarske infrastrukture), čiščenje 
in odvoz odpadkov, niveliranje površin, rušenje morebi-
tnih obstoječih objektov in drugo.

Podjetniški inkubator je kraj oziroma prostor, kjer so 
locirana novo-ustanovljena podjetja na relativno ome-
jenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev je pove-
čanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij 
z zagotovitvijo modularnih poslopij, skupne tehnične 
infrastrukture, managerske podpore in podpornih sto-
ritev. Podjetja, ki se ne štejejo za novo-ustanovljena, 
ne morejo šteti kot inkubiranci. V okviru inkubatorja se 
lahko vzpostavijo tudi t. i. co-working prostori, v inkuba-
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torju pa se lahko vzpostavijo tudi prostori za izvajanje 
storitev, dogodkov idr. za podjetja, posameznike, druge 
zainteresirane skupine, ki niso inkubiranci, v kolikor gre 
za izvajanje storitev, dogodkov idr., namenjenih spodbu-
janju podjetništva, digitalizacije, krožnega gospodarstva, 
zelene ekonomije ipd..

Kot novo-ustanovljeno podjetje oziroma inkubira-
nec se bo štelo inovativno podjetje ali posameznik kot 
nosilec poslovne zamisli, ki je vpisan manj kot tri leta 
v ustrezen register in je vključen v posamezen inku-
bator, uporablja storitve in infrastrukturo inkubatorja 
ter ima z njim pogodbeno urejen odnos. Potrebno je 
upoštevati tudi, da je lahko inkubiranec v inkubatorju 
praviloma le dokler ne doseže maksimalne starosti 
za inkubacijo, kar pomeni pet let od prvega vpisa v 
ustrezen register.

Upravičena je investicija, ki je po zaključku celovi-
ta, kar pomeni, da ima inkubator po zaključku projekta 
zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno 
delovanje. Infrastruktura, ki je predmet sofinanciranja, 
mora biti v lasti prijavitelja še najmanj pet let od datuma 
zaključka projekta.

Projekt, ki je predmet vloge na javni razpis, mora 
biti zaključen (izvedene vse aktivnosti v okviru projekta) 
najkasneje do dne 31. 10. 2024.

Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– vpliv na hitrejši razvoj gospodarstva na regionalni 

in državni ravni,
– vpliv na povečanje dodane vrednosti podjetij,
– vpliv na povečanje zaposlovanja v podjetjih na 

območju investicije.
Kazalniki javnega razpisa
Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so:
– število podprtih investicijskih projektov,
– število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne na-

ravnanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infra-
strukture,

– novo opremljene uporabne površine izgrajene/
razširjene EPC (v ha).

Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih površin 

izgrajene/razširjene EPC s strani podjetij (v  % glede na 
nove uporabne površine).

Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve in-
kubatorjev

Kazalniki učinka so:
– število podprtih investicijskih projektov,
– število izvedenih ukrepov v smeri trajnostne narav-

nanosti projekta oziroma t. i. modre/zelene infrastrukture,
– uporabne površine izgrajenega/razširjenega in-

kubatorja (v m2).
Kazalnik rezultata je:
– zasedenost novo opremljenih uporabnih povr-

šin izgrajenega/razširjenega inkubatorja (v  % glede na 
nove uporabne površine),

– število vključenih novo-ustanovljenih podjetij v 
inkubator,

– število izvedenih delavnic,
– število izvedenih projektov z gospodarstvom.
4. Območje izvajanja in ciljne skupine/končni pre‑

jemniki
Upravičeno območje izvajanja so glede na Uredbo 

o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list 
RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20 in 112/22) 
naslednje občine na območju Republike Slovenije: Aj-
dovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, 
Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna 
na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske 
Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, 
Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, 
Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica 
na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuz-
ma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na 
Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren - Ko-
stanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, 
Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Polj-
čane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica 
na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dra-
vi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče 
ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, 
Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, 
Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Ciljna skupina javnega razpisa so podjetja, ki bodo 
poslovala v izgrajeni oziroma razširjeni EPC oziroma 
izgrajenem oziroma razširjenem inkubatorju.

Končni prejemniki so samoupravne lokalne skupnosti 
(občine), ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

En prijavitelj lahko na javni razpis za posamezen 
sklop odda le eno vlogo oziroma lahko odda največ eno 
vlogo za Sklop A in največ eno vlogo za Sklop B.

5. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
POGOJ DOKAZILO IN NAČIN PREVERJANJA

Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

1 Prijavitelj na dan oddaje vloge nima 
neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti  
v višini 50 eurov ali več do ministrstva, pri čemer 
neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova 
pogodb o sofinanciranju oziroma o dodelitvi 
javnih sredstev in so bile kot neporavnane  
in zapadle spoznane z izvršilnim naslovom.

Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih 
evidencah.

2 V obdobju zadnjega leta, šteto za nazaj od 
dne objave javnega razpisa, prijavitelj nima 
neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti  
iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom,  
ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
(v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge).

Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo pri Finančni 
upravi Republike Slovenije.
Prijavitelj ministrstvu poda pooblastilo za pridobitev 
podatkov od Finančne uprave Republike Slovenije 
(Obrazec 5).
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3 Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma 

izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile,  
pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju  
iz naslova nepovratnih javnih sredstev, 
ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih 
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma 
izvajalska institucija odstopila od pogodbe  
o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še 
ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med 
prijaviteljem in ministrstvom oziroma Izvajalskimi 
institucijami ministrstva pri že sklenjenih 
pogodbah ne sme priti do hujših kršitev 
pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe  
o poravnavi dolga.

Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo v lastnih 
evidencah.

4 Za iste že povrnjene upravičene stroške  
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem 
razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev 
iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved 
dvojnega financiranja).

Preverjanje izpolnjevanja tega pogoja predstavlja 
priložena, podpisana in žigosana Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 
(Obrazec 1). Prijavitelj s tem poda izjavo, da je s tem 
pogojem seznanjen in se z njim strinja.

5 Prijavitelji so občine. Posebna dokazila s strani prijavitelja niso potrebna.
Izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo ob pregledu 
vloge na javni razpis.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj oziroma projekt

1 Načrtovana vrednost projekta mora znašati 
najmanj 400.000,00 EUR v tekočih cenah 
ter brez davka na dodano vrednost (oziroma 
v stalnih cenah ter brez davka na dodano 
vrednost, če je predvidena dinamika izvedbe 
projekta krajša od enega leta).

Razvidno iz vloge ter investicijske dokumentacije. 

2 S sredstvi tega javnega razpisa se lahko 
sofinancira 100 % upravičenih stroškov 
projekta (nepovratna sredstva) oziroma največ 
1.600.000,00 EUR.

Razvidno iz vloge ter investicijske dokumentacije.

3 Prijavitelj mora imeti pravico graditi oziroma 
posegati v prostor v skladu z veljavno gradbeno 
zakonodajo. Pravnomočno gradbeno dovoljenje 
za celoten projekt, ki je predmet vloge na javni 
razpis, mora biti pridobljeno najkasneje do dne 
31. 10. 2023. 

Izpolnjevanje tega pogoja se preverja na podlagi vlogi 
predložene kopije ustreznega pravnomočnega dovoljenja 
za poseg v prostor za celotno investicijo, pri čemer se 
mora dovoljenje glasiti na prijavitelja oziroma izjave 
prijavitelja, da bo pravnomočno gradbeno dovoljenje 
pridobil najkasneje do dne 31. 10. 2023.
Pravnomočnost dovoljenja za poseg v prostor mora biti 
potrjena z žigom o pravnomočnosti izdanega dokumenta.
V primeru, da za izvedbo projekta ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, mora prijavitelj priložiti sklep 
upravne enote, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.

4 Zemljišče, na katerem bo zgrajena infrastruktura 
EPC oziroma inkubator, mora biti ob oddaji vloge 
načeloma v lasti prijavitelja. Dopuščamo tudi 
možnost, da zemljišče, na katerem bo zgrajena 
infrastruktura EPC oziroma inkubator, ni v lasti 
prijavitelja. V tem primeru mora prijavitelj vlogi 
na javni razpis priložiti ali pogodbo o najemu 
ali pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice ali 
koncesijsko pogodbo sklenjeno med prijaviteljem 
in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico  
za gradnjo ali dokazilo, da je prijavitelj določen 
za upravljavca v skladu z 11. členom Zakona  
o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18  
in 79/18), s trajanjem še najmanj pet let od 
datuma zaključka projekta.

Lastništva zemljišč se v primeru priloženega 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja ne dokazuje 
posebej.
Lastništvo zemljišč se v primeru, da gradbeno dovoljenje 
ni potrebno oziroma bo skladno z zgoraj navedenim 
predloženo najkasneje do dne 31. 10. 2023, dokazuje z 
izpisom iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da je 
predlog za vpis vložen oziroma potrjen in da ni nobenega 
drugega predloga za vpis v zemljiško knjigo, ki bi imel 
prednostni vrstni red in bi predlagatelju onemogočil 
vknjižbo lastninske pravice brez bremen.
V primeru, da so zemljišča v postopku nakupa s strani 
prijavitelja, mora prijavitelj vlogi priložiti npr. izjavo, 
podpisano s strani prijavitelja in lastnika zemljišča ipd., 
da je zemljišče v postopku nakupa oziroma prodaje 
ter izpis iz zemljiške knjige za zemljišče, ki je predmet 
nakupa oziroma prodaje.
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5 Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji  

in prijavnem obrazcu izkazovati ustrezno 
kadrovsko sposobnost za izvajanje projekta.

Izpolnjevanje pogoja se preverja na podlagi navedb  
v vlogi. Preverja se navedba imena in priimka, 
delovnega mesta, referenc z enakimi oziroma podobnimi 
investicijami, kot je projekt, ki je predmet vloge na javni 
razpis (katere investicije, njihova vrednost) ter opis 
delovnih izkušenj posameznega člana projektne skupine.

6 Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem  
in predmetom javnega razpisa. 

Skladnost se ugotavlja iz podatkov v vlogi in prijavnem 
obrazcu.

7 Projekti, katerih aktivnosti bodo/bi bile na dan 
izdaje sklepa o izboru projekta že zaključene, 
niso upravičeni do sofinanciranja.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge ter z morebitno izvedbo kontrole  
na kraju samem.

8 Prijavitelj mora imeti za projekt zaključeno 
finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju 
virov po tem javnem razpisu zagotovljene vire  
za izvedbo celotnega projekta. 

Če je dinamika investiranja projekta daljša od enega leta 
mora biti finančna konstrukcija izražena v tekočih cenah. 
V primeru, ko je dinamika investiranja projekta krajša 
od enega leta je lahko finančna konstrukcija izražena v 
stalnih cenah (Uredba o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)).
Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz investicijske 
dokumentacije in vloge.

9 Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo 
celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno 
(tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno 
opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom  
in razpisno dokumentacijo. 

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz dokumentacije 
vloge in s pomočjo javno dostopnih prostorskih podatkov.

10 Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje  
ter določen začetek in konec izvajanja. 

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja iz dokumentacije 
vloge.

11 Projekt mora biti ustrezno opredeljen v 
veljavnem aktu o proračunu prijavitelja, in sicer 
v načrtu razvojnih programov (v nadaljnjem 
besedilu: NRP) – tretji del proračuna. Naziv 
projekta, zneski in viri financiranja morajo 
biti v investicijskem dokumentu, v obrazcih 
vloge in v NRP skladni. V nasprotnem primeru 
mora prijavitelj priložiti podpisno izjavo, da bo 
najkasneje do vložitve prvega zahtevka za 
izplačilo uskladil NRP oziroma posebni del 
proračuna. Dokazilo o usklajenosti je prijavitelj 
dolžan posredovati najkasneje ob prvem 
zahtevku za izplačilo.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
Obrazca 2 in dokumentov iz vloge.

12 Za projekt mora biti izdelana in s strani 
pristojnega organa prijavitelja potrjena 
investicijska dokumentacija v skladu z določili 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, 
št. 60/06, 54/10 in 27/16). Prijavitelj mora k vlogi 
predložiti podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e)  
o potrditvi investicijske dokumentacije. 

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.
Podpisani in žigosani sklep o potrditvi posamezne 
investicijske dokumentacije mora vsebovati datum, 
št. sklepa, naziv projekta, vrednost projekta v tekočih 
cenah ter vire financiranja projekta.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC

1 V okviru projekta izgradnje oziroma širitve 
EPC morajo biti izvedeni najmanj trije ukrepi 
trajnostne naravnanosti projekta, kot na primer:
– raba obnovljivih virov energije za npr. javno 
razsvetljavo,
– recikliranje in zmanjševanje odpadnih snovi,
– energetska samooskrba EPC (za npr. javno 
razsvetljavo),
– vzpostavitev zbiralnika za ponovno uporabo 
odpadkov,
– postavitev polnilnice za električna vozila ipd.

Projekt mora poleg izgradnje prometne, kanalizacijske, 
vodovodne, ipd. infrastrukture vključevati izvedbo 
ukrepov trajnostne naravnanosti projekta oziroma zelene/
modre infrastrukture.
Izvesti je potrebno najmanj 3 ukrepe na področju 
trajnostne naravnanosti projekta in/ali modre oziroma 
zelene infrastrukture (torej 3 ukrepe na enem ali obeh 
področjih).
Gradnja kolesarske steze in/ali pločnika se lahko šteje 
kot ukrep trajnostne naravnanosti projekta. Pogoj je, da 
se kolesarska steza in/ali pločnik, ki bo(sta) zgrajena v
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ali t. i. modre oziroma zelene infrastrukture, kot 
na primer:
– vzpostavitev zelenih otokov,
– zasaditev dreves,
– vzpostavitev vodnih površin,
– management padavinskih voda: vrsta ukrepov, 
ki uporabljajo rastlinske ali talne sisteme, 
prepustne pločnike ali druge prepustne površine 
ali substrate, zbiranje in ponovna uporaba 
meteorne vode ali urejanje okolice  
za shranjevanje, infiltracijo padavinske vode  
in zmanjšanje pretokov v kanalizacijske sisteme 
ali v površinske vode ipd..

EPC, navezujeta na neko mrežo kolesarskih stez,  
na podlagi česar lahko ocenjujemo, da gre za 
spodbujanje trajnostne mobilnosti (kolesarska steza 
mora torej, če jo prijavitelj želi opredeliti kot ukrep 
trajnostne naravnanosti projekta, dejansko spodbujati 
trajnostno mobilnost do/iz EPC).
Navedeno zgoraj ne pomeni, da je gradnja kolesarske 
steze/pločnika neupravičena do sofinanciranja. Pomeni 
samo, da gradnje kolesarske steze/pločnika brez 
navezave na mrežo kolesarskih stez ne moremo šteti kot 
ukrep trajnostne naravnanosti projekta.
Izgradnja meteorne kanalizacije ne šteje kot eden izmed 
ukrepov na področju trajnostne naravnanosti projekta  
in/ali modre oziroma zelene infrastrukture, razen, če 
gre za management padavinskih voda, kot je opisan v 
javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Med vzpostavitev vodnih površin lahko štejemo: vodne 
kanale, ribnike, mokrišča, poplavne ravnice ipd.. 

2 Velikost novo opremljenih uporabnih površin 
EPC, ki bodo namenjena izgradnji oziroma širitvi 
EPC mora biti v okviru projekta, ki je predmet 
vloge na javni razpis, najmanj 0,3 ha.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.

3 Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin 
EPC najkasneje v obdobju treh let od zaključka 
projekta mora biti najmanj 30 %.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.

4 Prijavitelj mora vlogi priložiti analizo stanja  
in potreb po EPC.

Analiza mora vsebovati popis vseh obstoječih EPC  
v občini prijavitelja, z opredelitvijo zasedenosti uporabnih 
površin v obstoječi(h) EPC. Iz analize stanja mora 
izhajati, da so obstoječe uporabne površine EPC,  
ki so na razpolago v občini, zasedene najmanj v deležu 
80 %. Analizi je potrebno priložiti grafični(e) prikaz(e), 
iz katerega(ih) bo razviden % zasedenosti uporabnih 
površin obstoječe(ih) EPC. V kolikor so obstoječe 
uporabne površine zasedene manj kot 80 %, projekt ni 
upravičen do sofinanciranja4.
Za širitev EPC velja dodatno, da morajo biti obstoječe 
uporabne površine EPC, ki se bo širila v okviru projekta, 
ki je predmet vloge na javni razpis, zasedene najmanj  
v deležu 60 %.
Iz analize morajo biti razvidni tudi podatki o podjetjih,  
ki so izkazala interes za vstop na novo opremljene 
površine EPC, ki so predmet projekta, ter podatke  
o parceli in o površini v EPC, na kateri bodo ta podjetja 
izvajala svojo poslovno dejavnost.
Analizi morajo biti priloženi grafični prikaz EPC, ki je predmet 
vloge na javni razpis (lahko tudi več grafičnih prikazov),  
ter grafično prikazani vsi predvideni posegi v EPC.
Na grafičnem prikazu mora biti jasno označeno:
– območje ter površina celotne EPC, ki je predmet 
prijave (v primeru, da gre za širitev obstoječe EPC)  
ter območje ter površina EPC, ki je predmet širitve 
oziroma območje predvidene vzpostavitve nove EPC;
– že zasedene uporabne površine EPC in proste 
uporabne površine EPC ter jasno označene tiste nove 
uporabne površine EPC, ki jih bodo podjetja zasedla 
najkasneje v roku treh let po zaključku projekta.
Grafični prikaz mora biti pripravljen in obrazložen tako, 
da bo iz njega jasno razviden odstotek zasedenosti novo 
opremljenih uporabnih površin EPC. Priloga grafičnemu 
prikazu je tudi seznam vseh parcel, ki se nanašajo  
na obstoječe ter na novo opremljene uporabne površine 
EPC in velikost le-teh.
Iz analize mora biti razvidna predvidena zasedenost 
novo opremljenih uporabnih površin EPC, namenjenih 
podjetniški dejavnosti v roku treh let po zaključku

4 Z javnim razpisom želimo naslavljati tiste projekte, ki bodo zagotavljali ustrezno zasedenost novo opremljenih uporabnih 
površin. V kolikor v občini že obstajajo nezasedene uporabne površine EPC in je odstotek nezasedenosti višji od 20 %, projekt 
ni upravičen do sofinanciranja in bo s sklepom zavrnjen.
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projekta s strani podjetij. Med zasedene novo opremljene 
uporabne površine EPC se ne štejejo površine, ki jih 
bo zasedlo podjetje s področja trgovinske dejavnosti 
(razen v primeru, da tako podjetje v EPC vzpostavi 
logistično-distribucijski center). Kot nove proste uporabne 
površine EPC se štejejo tiste površine EPC, na katerih 
se podjetniška dejavnost še ne opravlja in bo z izvedbo 
projekta ta omogočena. Kot nove proste uporabne 
površine ne štejejo zelenice, ceste, skupna parkirišča ipd..

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve inkubatorjev

1 V okviru projekta izgradnje oziroma širitve 
inkubatorja mora biti izvedeno morajo biti 
izvedeni najmanj trije ukrepi trajnostne 
naravnanosti projekta, kot na primer:
– raba obnovljivih virov energije za npr. javno 
razsvetljavo,
– recikliranje in zmanjševanje odpadnih snovi,
– energetska samooskrba inkubatorja (za npr. 
javno razsvetljavo),
– vzpostavitev zbiralnika za ponovno uporabo 
odpadkov,
– postavitev polnilnice za električna vozila ipd.
ali t. i. modre oziroma zelene infrastrukture, kot 
na primer:
– vzpostavitev zelenih otokov,
– zasaditev dreves,
– vzpostavitev vodnih površin,
– management padavinskih voda: vrsta 
ukrepov, ki uporabljajo rastlinske ali talne 
sisteme, prepustne pločnike ali druge prepustne 
površine ali substrate, zbiranje in ponovna 
uporaba meteorne vode ali urejanje okolice za 
shranjevanje, infiltracijo padavinske vode in 
zmanjšanje pretokov v kanalizacijske sisteme ali 
v površinske vode ipd..

Projekt mora poleg gradnje inkubatorja vključevati 
izvedbo ukrepov trajnostne naravnanosti projekta 
oziroma zelene/modre infrastrukture.
Glejte dodatne usmeritve v točki 1 posebnih pogojev  
za Sklop A. 

2 Velikost novo opremljenih uporabnih površin 
inkubatorja, ki je predmet projekta, ki bodo 
namenjene spodbujanju podjetništva, mora biti 
najmanj 100 m2.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.

3 Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin 
inkubatorja najkasneje v obdobju treh let od 
zaključka projekta mora biti najmanj 30 %.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.

4 Število vključenih novo-ustanovljenih podjetij 
v inkubator, ki je predmet projekta, mora biti 
najkasneje v obdobju treh let od zaključka 
projekta najmanj 2.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.

5 Število izvedenih delavnic v okviru inkubatorja, 
ki je predmet projekta, mora biti najkasneje 
v obdobju treh let od zaključka projekta 
najmanj 10.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.
Namen delavnic mora biti promocija oziroma spodbujanje 
podjetništva, digitalizacije, krožnega gospodarstva, 
zelene ekonomije ipd..

6 Število izvedenih projektov z gospodarstvom v 
okviru inkubatorja, ki je predmet projekta, mora 
biti najkasneje v obdobju treh let od zaključka 
projekta najmanj 5.

Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi 
dokumentov iz vloge.
V okviru inkubatorja bo potrebno spodbujati sodelovanje 
z gospodarstvom. Kot izveden projekt se bo štelo na 
primer: svetovalna pogodba ali pogodba o izvedbi 
storitev, sklenjena z gospodarskim subjektom, pogodba 
o naročilu raziskav, sklenjena z gospodarskim subjektom 
oziroma pogodba o sodelovanju pri raziskavah, sklenjena 
z gospodarskim subjektom. Navedene pogodbe so lahko 
z gospodarskim subjektom sklenjene bodisi s strani 
upravljavca inkubatorja, bodisi s strani inkubiranca.
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7 Prijavitelj mora vlogi priložiti analizo stanja in 

potreb po inkubatorju.
Analiza mora vsebovati popis vseh obstoječih 
inkubatorjev v občini prijavitelja, z opredelitvijo 
zasedenosti uporabnih površin v obstoječi(h) inkubatorjih. 
Iz analize stanja mora izhajati, da so obstoječe uporabne 
površine inkubatorjev, ki so na razpolago v občini, 
zasedene najmanj v deležu 80 %. V kolikor so obstoječe 
uporabne površine zasedene manj kot 80 %, projekt ni 
upravičen do sofinanciranja5.
Za širitev inkubatorja velja dodatno, da morajo biti 
obstoječe uporabne površine inkubatorja, ki se bo širil 
v okviru projekta, ki je predmet vloge na javni razpis, 
zasedene najmanj v deležu 60 %.
Iz analize morajo biti razvidni tudi podatki o podjetjih 
oziroma posameznikih, ki so izkazali interes za vstop v 
inkubator, ki je predmet projekta.
Iz analize mora biti razvidno predvideno število vključenih 
novo-ustanovljenih podjetij v inkubator, predvideno 
število izvedenih delavnic, informacija o morebitni 
vključenosti v mrežo inkubatorjev, predvideno število 
izvedenih projektov z gospodarstvom ter zasedenost 
novo opremljenih uporabnih površin inkubatorja 
najkasneje v obdobju treh let od zaključka projekta.

5 Z javnim razpisom želimo naslavljati tiste projekte, ki bodo zagotavljali ustrezno zasedenost novo opremljenih upo-
rabnih površin. V kolikor v občini že obstajajo nezasedene uporabne površine v obstoječem(ih) inkubatorju(ih) in je odstotek 
nezasedenosti višji od 20 %, projekt ni upravičen do sofinanciranja in bo s sklepom zavrnjen.

6. Odpiranje in pregled vlog ter način dopolnitve 
oziroma pojasnitve vlog

Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vse-
binske popolnosti in ustreznosti preverila in ocenila stro-
kovna komisija za izvedbo javnega razpisa, imenovana 
s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna 
komisija).

Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo izvedeno 
najkasneje v osmih delovnih dneh po datumu za odda-
jo vlog. Odpiranje ne bo javno. Odpiranje se izvede z 
vpogledom vloge. O odpiranju strokovna komisija vodi 
zapisnik.

Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki na Mi-
nistrstvo ne bodo prispele pravočasno, bodo v roku 
petnajstih delovnih dni neodprte vrnjene prijaviteljem in 
bodo s sklepom zavržene. V primeru, da iz nepravilno 
označene ovojnice ne bo mogoče ugotoviti pošiljatelja, 
bo ovojnica zaradi ugotovitve naslova prijavitelja ter 
naziva projekta komisijsko odprta in nato vrnjena poši-
ljatelju, skupaj s sklepom o zavržbi vloge.

Postopek odpiranja in pregleda vlog ter načina do-
polnitve oziroma pojasnitve vlog je natančneje oprede-
ljen v poglavju 13 razpisne dokumentacije.

7. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora projektov

Strokovna komisija bo formalno popolne in vsebin-
sko ustrezne vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:

Sklop A: sofinanciranje izgradnje ali razširitve EPC
Merilo Št. točk

1

Velikost novo opremljenih uporabnih 
površin EPC, ki bodo namenjena 
izgradnji oziroma širitvi EPC v okviru 
projekta, ki je predmet vloge na javni 
razpis

15

2 Zasedenost novo opremljenih 
uporabnih površin EPC

15

Merilo Št. točk

3
Trajnostna raba prostora, na katerem 
se izvaja projekt, ki je predmet vloge 
na javni razpis

10

4 Koeficient razvitosti občin 15

5
Okolje, trajnostna naravnanost 
projekta, ki je predmet vloge na javni 
razpis

15

6 Povprečna dostopnost do najbližjega 
priključka na avtocesto ali hitro cesto

15

7 Prispevek k skladnemu regionalnemu 
razvoju

10

Sklop B: sofinanciranje izgradnje ali razširitve in-
kubatorjev
Merilo Št. točk

1

Velikost novo opremljenih 
uporabnih površin inkubatorja, 
ki bodo namenjena spodbujanju 
podjetništva

15

2 Zasedenost novo opremljenih 
uporabnih površin inkubatorja

15

3 Koeficient razvitosti občin 15

4 Število vključenih novo-
ustanovljenih podjetij v inkubator

15

5 Število izvedenih delavnic 15

6 Število izvedenih projektov  
z gospodarstvom

10

7 Vključenost v mrežo inkubatorjev 10

8

Trajnostna raba prostora, na 
katerem se izvaja projekt, ki je 
predmet vloge na javni razpis 
oziroma umestitev inkubatorja  
v staro mestno jedro

10
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Merilo Št. točk

9
Okolje, trajnostna naravnanost 
projekta, ki je predmet vloge na 
javni razpis

15

10 Prispevek k skladnemu 
regionalnemu razvoju

10

Maksimalno število točk za Sklop A je 95 točk ter za 
Sklop B 130 točk.

Način uporabe in pomen posameznih meril za oce-
njevanje vlog sta natančneje opredeljena v poglavju 15 
razpisne dokumentacije.

8. Postopek ocenjevanja vlog
Vloge, ki bodo formalno in vsebinsko popolne, bo 

ocenila strokovna komisija. Ocenjevalni postopek bo 
temeljil na metodologiji in merilih za ocenjevanje/točk-
ovanje vlog iz te razpisne dokumentacije (poglavje 15).

Vsako vlogo, ki bo formalno in vsebinsko popolna, 
bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. Končna oce-
na se bo oblikovala na osnovi povprečja obeh ocen in 
jo bo potrdila strokovna komisija.

Prijavitelj za projekt, ki je pridobil manj kot 30 točk 
za Sklop A in manj kot 50 točk za Sklop B, v nobenem 
primeru ne more pridobiti sofinanciranja. Sredstva se 
vlogam, ki so dosegle prag, dodeljujejo po vrsti od naj-
višje ocenjene dalje, in sicer ločeno glede na Sklop A 
oziroma Sklop B.

V primeru enakega števila točk v okviru posame-
znega sklopa bodo imeli prednost tisti projekti v okviru 
Sklopa A, ki bodo pridobili več točk pri merilu 1, nato pri 
merilu 2, nato pri merilu 3, nato pri merilu 4. V kolikor ima 
več projektov še vedno enako število točk, se upošteva 
vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).

V primeru enakega števila točk v okviru posame-
znega sklopa bodo imeli prednost tisti projekti v okviru 
Sklopa B, ki bodo pridobili več točk pri merilu 1, nato pri 
merilu 2, nato pri merilu 3, nato pri merilu 4. V kolikor ima 
več projektov še vedno enako število točk, se upošteva 
vrstni red oddaje vlog (dan, ura, minuta).

Vloge, ki ne dosežejo navedenega praga točk, se 
s sklepom zavrnejo.

9. Okvirna razpoložljiva sredstva javnega razpisa
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za 

sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 
8.000.000,00 EUR za leto 2023 in 11.000.000,00 EUR 
za leto 2024, pri čemer je razdelitev po sklopih sledeča:

– Sklop A: 6.000.000,00 EUR za leto 2023 in 
8.000.000,00 EUR za leto 2024;

– Sklop B: 2.000.000,00 EUR za leto 2023 in 
3.000.000,00 EUR za leto 2024.

Razdelitev sredstev po posameznih sklopih je indi-
kativne narave in se lahko spreminja.

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinanci-
ra do 100 % upravičenih stroškov projekta (nepovratna 
sredstva).

Koriščenje sredstev bo mogoče v proračunskih letih 
2023 in 2024. Sredstva se morajo porabiti v posame-
znem proračunskem letu oziroma jih načeloma ni možno 
prenašati iz proračunskega leta 2023 v proračunsko 
leto 20246.

Sredstva so za sofinanciranje po tem javnem raz-
pisu zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na 
proračunski postavki ministrstva »989110 Dodatni ukre-
pi za problemska območja«.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z ob-
javo spremembe javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
izdaje sklepov o izboru projektov.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nedodeljen v 
primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta 
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru ali skla-
dno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno 
vrednost ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani prijavitelj 
ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje da odstopa 
od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo lahko javni razpis kadarkoli do izdaje 
sklepov o (ne)izboru projektov prekliče ali spremeni, z 
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

V kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozi-
tivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, 
bodo vloge izbrane do porabe sredstev.

Vloge se za sofinanciranje potrjujejo po vrstnem 
redu višine prejetih točk v postopku ocenjevanja vlog, 
skladno z merili. V primeru, ko v okviru javnega razpisa 
ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev za podporo za-
dnje izmed vlog, ki je po izvedenem postopku ocenjeva-
nja v vrsti za sofinanciranje, do celotnega, to je v višini 
zaprošenega sofinanciranja kot izhaja iz vloge, lahko 
ministrstvo prijavitelja pozove k izjavi oziroma opredelitvi 
do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom 
sofinanciranja. V kolikor prijavitelj potrdi, da sprejema 
zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in 
da lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter ministr-
stvu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o 
izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinancira-
nja, ministrstvo izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim 
obsegom sofinanciranja.

V kolikor se prijavitelj ne strinja z izvedbo projek-
ta z manjšim obsegom financiranja, sredstva ostanejo 
nerazporejena.

10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do‑
deljena sredstva

Za začetek projekta se šteje datum sklepa o potrdi-
tvi DIIP s strani pristojnega organa prijavitelja.

Za zaključek izvajanja projekta se šteje zaključek 
vseh predvidenih aktivnosti iz vloge. Skrajni rok za za-
ključek izvajanja projekta v okviru javnega razpisa je 
31. 10. 2024, ko se tudi zaključi obdobje upravičenosti 
stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov se začne s 1. 1. 
2022, vendar ne pred datumom sklepa o potrditvi DIIP s 
strani pristojnega organa.

Skrajni rok za predložitev zadnjega ZZI v okviru 
javnega razpisa je 15. 11. 2024. Upravičenost javnih 
izdatkov se zaključi z dnem 31. 12. 2024.

Dinamika izvajanja posameznega projekta oziroma 
upravičenosti stroškov se določi v pogodbi o sofinancira-
nju na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.

11. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči: 
projekti na ravni prejemnika ne predstavljajo elementov 
državne pomoči.

12. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški se presojajo, določajo in doka-

zujejo v skladu z določili javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neu-
pravičeni stroški projekta.

6 V skladu z navedenim naj prijavitelji pripravijo realno 
dinamiko »črpanja« nepovratnih sredstev, saj neporabljenih 
nepovratnih sredstev v letu 2023 načeloma ne bo možno 
prenašati v leto 2024.

Najvišja možna vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 1.600.000,00 EUR. Neupravičene stroške krije 
upravičenec sam.
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Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. gradbena, obrtniška in instalacijska (GOI) dela;
2. oprema (samo za inkubatorje);
3. nakup nezazidanih zemljišč;
4. nakup zemljišča z objektom ali delom objekta 

(samo za inkubatorje);
5. storitve zunanjih izvajalcev za:

a. izdelavo projektne ter investicijske dokumen-
tacije;

b. arheološka izkopavanja;
c. strokovni gradbeni nadzor ter
d. informiranje in komuniciranje.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov ter 
način financiranja le-teh je del razpisne dokumentacije, 
poglavje 6.

13. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za predložitev vlog v okviru tega javnega raz-

pisa je najkasneje do dne 21. 4. 2023.
Vlogo je potrebno poslati ali vložiti na naslov: Mi-

nistrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana. Neposredna predložitev vlog je možna 
na zgornjem naslovu, v glavni pisarni ministrstva, od 
ponedeljka do četrtka med 7.30 in 15.30 in v petek med 
7.30 in 14.30.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremlje-
na z obrazcem za oznako vloge »Obrazec 7«, ki je del 
razpisne dokumentacije.

Celotna vloga naj bo tudi skenirana in priložena v 
elektronski obliki (v primeru neskladnosti podatkov iz 
skenirane vloge in tiskane vlogo, se bodo upoštevali 
podatki iz tiskane vloge in pripadajoče dokumentacije). 
Predložitev elektronske oblike vloge ni pogoj za popol-
nost vloge.

Upošteval se bo datum poštnega žiga, nalepke 
priporočene poštne pošiljke ali datum na prejemnem 
žigu ministrstva v primeru osebne oddaje vloge v glavni 
pisarni ministrstva, razviden iz ovojnice, ki za obravnavo 
ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.

Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prija-
vitelja.

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

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-
ščeni s sklepom najkasneje v roku devetdeset dni od 
datuma odpiranja vlog prispelih na javni razpis.

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik 
ministrstva.

Ministrstvo bo lahko za vse projekte, za katere bo 
izdan sklep o izboru projekta, izvedlo ogled projekta na 
terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavi-
telj navedel v vlogi. Končni prejemnik bo o morebitnem 
ogledu projekta na terenu predhodno obveščen. V ko-
likor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s pri-
kazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo 
pristopilo k podpisu pogodbe.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru projek-
ta pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 
osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na 
poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev. Pogodba o sofinanciranju bo priče-
la veljati z dnem, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni 
stranki.

Rezultati predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo po izdaji sklepov o izboru 
projektov objavljeni na spletni strani ministrstva.

V kolikor bo ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev 
kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli 
kasneje, se vloga zavrne, oziroma se pogodba s prijavi-
teljem ne podpiše, sklep o izboru pa odpravi, oziroma se 

že podpisana pogodba o izboru projekta razveže, ter od 
končnega prejemnika zahteva vračilo sredstev, skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do 
dneva nakazila v proračun RS.

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

Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati dostopnost 
in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
projekt in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj še 10 let po zaključku projekta.

Izbrani prijavitelj mora voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi 
za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsa-
kem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo 
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike 
Slovenije.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad‑
zornim organom

Izbrani prijavitelj mora omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. 
Nadzor se izvaja s strani ministrstva, nacionalnega ko-
ordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom 
– UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministr-
stvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nad-
zornih institucij (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom pre-
dložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravil-
nost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega 
projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo iz-
brani prijavitelj moral omogočil vpogled v računalniške 
in računovodske programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz doku-
mentarnih in informacijskih sistemov). Izbrani prijavitelj 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno 
pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Izbrani prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili 
iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

17. Zahteve glede zagotavljanja enakih možnosti in 
trajnostnega razvoja

Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje 
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v 
skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja 
enakih možnosti.

Izbrani prijavitelj bo moral rezultate projekta ure-
sničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja.

18. Zahteve glede varovanje osebnih podatkov in 
poslovnih skrivnosti

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu po-
sredujejo prijavitelji bo zagotovljeno v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključ-
no s Splošno uredbo GDPR in ZVOP-1.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadalj-
njem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne 
smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna 
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skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne 
sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega zna-
čaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov 
v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po 
stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in 
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministr-
stvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa, 
vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za 
ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega 
razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nada-
lje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava 
študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma 
izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (po-
stopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristoj-
nimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za 
namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov 
ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno upora-
bljati ministrstvo.

Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako 
določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam izbranih prijaviteljev, ki bo 
obsegal navedbo izbranega prijavitelja, naziv projekta, 
programsko območje izbranega prijavitelja in znesek 
javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o 
projektih in izbranih prijaviteljev do sredstev bodo izve-
dene v skladu z ZDIJZ.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose‑
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Prijavitelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Podatki iz vloge za prijavo (prejete doku-
mentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih 
rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o 
dodelitvi sredstev.

V primeru, da med izvajanjem projekta pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, ministr-
stvo lahko odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev ter 
zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva naka-
zila v proračun RS.

V primeru, da izbrani prijavitelj v treh letih po za-
ključku projekta ne bo dokazal uresničitev načrtovanih 
kazalnikov rezultata v celoti, lahko ministrstvo zahteva 
vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega 
dela sredstev za nerealizirane kazalnike rezultata pro-
jekta, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne-
va izplačila do dneva nakazila v proračun RS.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr‑
jevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali 
izvajanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti ali pa izbrani prijavitelj ministrstva 
ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili zna-
ni ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval 
neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem razpisu, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo 
odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva naka-
zila v proračun RS. Če je takšno ravnanje namerno, se 
bo obravnavalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na pro‑
jektu niso bile skladne s pravom Republike Slovenije: 
v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile 
skladne s pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo 
odstopilo od pogodbe, izbrani prijavitelj pa bo dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva naka-
zila v proračun RS.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne projekta ali, da je višina financiranja pro‑
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma 
znesek pomoči

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in iz-
datkov, ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva izplačila do dneva nakazila v prora-
čun RS. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Izbranemu 
prijavitelju se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi zni-
žala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega 
uveljavljanja stroškov in izdatkov.

V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja pro-
jekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministr-
stvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do 
dneva nakazila v proračun RS.

23. Pritožba: zoper sklep ministrstva pritožba ni 
dovoljena. Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od vročitve 
sklepa ministrstva sproži upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije.

24. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in 

pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dose-
gljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov gp.mkrr@gov.si, s pripisom »za Javni 
razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne 
infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 
2023 in 2024«.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov naj-
kasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Ministrstvo bo odgovore na vprašanja objavilo 
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredova-
no pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne 
bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vpra-
šanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem 
naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/
ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/javne-obja-
ve-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni stra-
ni, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skriv-
nosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Razpisna dokumentacija, ki podrobneje opredeljuje 
vsebino javnega razpisa, obrazci razpisne dokumenta-
cije ter vse novosti v zvezi z javnim razpisom bodo obja-
vljeni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/
ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/
javne-objave-ministrstva-za-kohezijo-in-regionalni-ra-
zvoj/.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

JR OSSIN - ANS UKREP 1/4-2021-24 Ob-1492/23
Na podlagi mnenja Ministrstva za kohezijo in re-

gionalni razvoj z dne 15. 2. 2023 in sklepa komisije za 
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pripravo razpisa za spodbujanje novih gospodarskih 
projektov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone ita-
lijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbu-
janja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 
2021–2024 (JR OSSIN – ANS ukrep 1/4-2021-2024) z 
dne 20. 2. 2023 se objavi

sprememba 
javnega razpisa (JR OSSIN – ANS ukrep 

1/1-2021-24) za spodbujanje naložb v gospodarstvu  
na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 

italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa 
spodbujanja gospodarske osnove italijanske 

narodne skupnosti 2021–2024, objavljen  
v Uradnem listu RS, št. 105/21 z dne 2. 7. 2021

Novo besedilo javnega razpisa prekliče veljavnost 
in nadomešča v celoti besedilo prejšnjega javnega raz-
pisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 105/21 z dne 
2. 7. 2021 in nadaljnje objavljene spremembe (Uradni 
list RS, št. 135/21, 47/22 in 81/22).

Novi razpis stopi v veljavo z dnem objave v ura-
dnem listu.

Javni razpis za spodbujanje novih gospodarskih 
projektov na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spod-
bujanja gospodarske osnove italijanske narodne sku-
pnosti 2021–2024 (JR OSSIN – ANS ukrep 1/2-2021-
2024), v nadaljevanju »javni razpis«, je objavljen na 
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21 in 150/22), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list 
RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – 
ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), 
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sred-
stev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih 
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih 
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/14 z dne 26. 6. 
2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih po-
moči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16 in 14/18), 
Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de 
minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za ob-
dobje 2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015/I 
z dne 9. 5. 2016, Programa spodbujanja gospodarske 
osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep 
Vlade številka 09500-2/2021/2 z dne 1. 3. 2021 in sklepa 
vlade 09500-2/2023/4 z dne 9. 2. 2023 – v nadaljevanju 
Program) in predhodnega mnenja MKRR z dne 15. 2. 
2023, Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta 
in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku ta-
kih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR) 
in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 
177/20 – v nadaljevanju ZVOP-1).

Comunità autogestita costiera della nazionalità ita-
liana – Obalna samoupravna skupnost italijanske na-
rodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadalj-
njem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi pogodbe o 
izvajanju in financiranju ukrepa 1: Spodbujanje novih 
gospodarskih projektov italijanske narodne skupnosti 
2021-2024, št. C2130-21G800004

javni razpis
za spodbujanje naložb v gospodarstvu  

na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone 
italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa 

spodbujanja gospodarske osnove italijanske 
narodne skupnosti 2021–2024  

(JR OSSIN – ANS UKREP 1/4-2021-24)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev ukrepa 1 – 
Spodbujanje novih gospodarskih projektov.

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodar-

skega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone 
narodne skupnosti (v nadaljevanju ANS) preko sofi-
nanciranja novih in nadgradnjo obstoječih proizvodnih 
zmogljivosti v mikro, malih in srednje velikih podjetjih.

Cilj javnega razpisa
Cilji javnega razpisa je spodbuditi obseg investicij 

podjetij in doseči rast in razvoj mikro, malih in srednje 
velikih podjetjih prek novih naložb in zagotavljanja obra-
tnega kapitala v povezavi z naložbami na območjih, kjer 
živijo pripadniki italijanske avtohtone narodne skupnosti, 
jih aktivno vključiti v razvoj območij z namenom, da se 
krepi gospodarska osnova narodne skupnosti. Z javnim 
razpisom se zasledujejo sledeči cilji:

– zvišanje neto dodane vrednosti gospodarskih su-
bjektov v programskem območju,

– širitev in posodobitev proizvodnih ter storitvenih 
zmogljivosti mikro, malih in srednje velikih podjetjih,

– splošen gospodarski razvoj področja,
– povečanje zaposlitvenih priložnosti na program-

skem območju in
– razvoj novih proizvodov in storitev.
2. Upravičeno območje
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinan-

ciranje izvajanja projektov so:
1. Na narodno mešanih območjih z italijansko naro-

dno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v občini Ankaran območje naselja Ankaran/An-

carano;
– v občini Izola območja krajev: Izola/Isola, Dobrava 

pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
– v mestni občini Koper območja krajev: Barizoni/

Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, 
Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel, Kolom-
ban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/
Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valmarin), 
Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano,

– v občini Piran območja krajev: Piran/Pirano, 
Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, 
Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago in 
Dragonja/Dragogna.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe ter 

samostojni podjetniki/mala in srednja velika podjetja, 
ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju navedene pogoje, in 
niso neupravičeni prijavitelji v skladu z določili podpo-
glavja 3.4.:

1. so ob oddaji vloge na ta javni razpis vsaj 12 me-
secev vpisani v sodni/poslovni register Slovenije,
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2. na dan oddaje vloge, poslujejo in imajo registriran 
sedež in/ali podružnico in/ali poslovno enoto na upravi-
čenem območju za obdobje vsaj 12 mesecev od datuma 
oddaje vloge,

3. bodo projekt izvedli na upravičenem območju, 
hkrati pa se prijavitelj z oddajo vloge zavezuje, da ta 
sofinancirana osnovna sredstva vsaj za obdobje treh let 
ne bo preselil z upravičenega območja,

4. na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne eno-
te na upravičenem območju dnevno prevzemajo pošto 
in nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov pri 
Pošti Slovenije,

5. so na dan oddaje vloge na javni razpis registri-
rani za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo 
predmet projekta ter imajo vsa ustrezna dovoljenja in 
soglasja za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je pred-
met investicije,

6. na dan oddaje vloge nimajo neporavnanih zapa-
dlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in 
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zako-
nom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ 
(v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) šteje se, 
da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje 
obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predlo-
ženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne 
oddaje vloge,

7. nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obve-
znosti do ministrstva in OSSIN (v višini 50 eurov ali več 
na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju 
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že 
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

8. v kolikor med prijaviteljem in ministrstvom ozi-
roma OSSIN niso bile pri že sklenjenih pogodbah o 
sofinanciranju iz naslova nepovratnih javnih sredstev 
ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sred-
stev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, 
zaradi česar je ministrstvo oziroma OSSIN odstopil od 
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še 
ni preteklo 5 let. Pri povratnih sredstvih pa med prijavi-
teljem in ministrstvom oziroma OSSIN pri že sklenjenih 
pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obve-
znosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga,

9. če pravna/fizična oseba, odgovorna oseba prav-
ne osebe ali lastnik, ki ima v lasti 10 % ali večji lastninski 
delež v podjetju – prijavitelju, ni v kazenskem postopku 
zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na ka-
terikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o 
sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo 
pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo, la-
stnika, ki ima v lasti 10 % ali večji lastninski delež v pod-
jetju – prijavitelju, ali odgovorno osebo pravne osebe,

10. ki niso v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan 
oddaje vloge niso bili v stanju insolventnosti, v skladu z 
določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list 
RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – 
popr., 196/21 – odl. US in 157/22 – odl. US),

11. ki ne prejemajo in/ali niso v postopku pridobi-
vanja državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014,

12. glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja 
v razmerju do ministrstva in OSSIN ni podana prepoved 

poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 
– ZDeb),

13. ki niso v postopku vračanja neupravičeno preje-
te državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisi-
je, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito 
in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,

14. ki za iste že povrnjene upravičene stroške in 
aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, 
niso pridobili in ne bodo pridobili sredstev iz drugih jav-
nih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna), (prepoved dvojnega sofinanciranja),

15. skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne 
sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina 
sofinanciranega projekta/operacije se ne sme nanašati 
na sledeče izključene sektorje:

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

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

merih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

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

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

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

16. Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z 
izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvože-
ne količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega 
omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z iz-
vozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali 
svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali 
obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi 
članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom.

17. Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dode-
litev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec 
uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar 
je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme 
uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v 
primerih, ko bi se upravičencem omejevala možnost 
izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v 
drugih državah članicah.

3.2. Upravičeni projekti
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki 

izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) 
funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih 
je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej dolo-
čena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je 
omejeno z datumom (ne samo mesec in leto) začetka in 
konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta 
(izvajanje zavezujočih aktivnosti), je datum oddaje vloge 
na javni razpis.

Projekt, ki ga prijavitelj prijavi v vlogi, mora biti 
skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega 
razpisa in ga je potrebno v celotni izvesti tako, kot je 
predvideno v vlogi.

Projekt je upravičen, če so izpolnjeni vsi spodaj 
navedeni pogoji:
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– realiziran mora biti v Republiki Sloveniji na upra-
vičenem območju;

– pričakovani rezultati/cilji projekta morajo biti po-
drobno opisani v ustreznih obrazcih v vlogi;

– podjetje mora izkazati zaprto finančno konstrukci-
jo za celotno vrednost projekta brez DDV – če podjetje 
ni davčni zavezanec, mora vrednost celotnega projekta 
vključevati tudi DDV;

– zagotovljeno mora biti posebno stroškovno me-
sto, na katerem bo prijavitelj vodil evidenco stroškov, 
nastalih v zvezi s prijavljenim projektom;

– projekt mora biti voden tako, da bo ob zaključku 
projekta prijavitelj poročal o primerjavi dejanskega sta-
nja projekta začetne investicije s cilji ter pojasnil more-
bitna odstopanja od teh ciljev;

– je v celoti pripravljen za izvedbo in ima, skupaj s 
predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sred-
stva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg 
lastnih sredstev (lastna in kredit) upoštevajo tudi pri-
čakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa in 
zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo 
nakazana nepovratna sredstva;

– aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge 
na ta javni razpis in jih je mogoče izvesti v okviru rokov, 
ki jih predpisuje ta javni razpis;

– se bo izvajal v skladu z veljavno slovensko in 
evropsko zakonodajo.

3.3. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški, za katere velja, da:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so 

stroški nakupa strojev in opreme, stroški gradbeno-obr-
tniških del ter stroški nakupa neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za katere velja, da:

– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v 
skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofi-
nanciranju projekta,

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, 
za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so 

bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil 
dokazila o njihovem plačilu,

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja,

– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi li-

stinami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev 

opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili pla-
čani v obdobju upravičenosti,

– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v 
najem drugim subjektom),

– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na pre-
jemnika sredstev,

– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki 
niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),

– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temelj-

na načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni 
ceni),

– upravičeni stroški so izključno samo stroški 
osnovnih sredstev (kot npr. stroji za izvajanje dejavnosti 
upravičenega prijavitelja, oprema potrebna za izvajanje 
dejavnosti upravičenega prijavitelja itn.).

Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z 
načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zago-
tavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, 
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

4. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih 

sredstev v okviru tega razpisa znaša za leto 2023 in leto 
2024 skupaj 210.00,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 
– Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v 
državnem proračunu: 2130-21-9004.

Razpisana sredstva za Ukrep 1 so razdeljena kot 
sledi:

Izplačila 2023 Izplačila 2024 Skupno

Ukrep 1 100.000,00 EUR 110.000,00 EUR 210.00,00 EUR

OSSIN si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev 
spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

4.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila sredstev so odvisna od razpoložljivosti pro-

računskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni 
razvoj. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice 
porabe na navedeni proračunski postavki, lahko OSSIN 
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju 
ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek 
sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

Najnižja višina zaprošenih sredstev je 
5.000,00 EUR, najvišja pa 10.000,00 EUR. Preje-
ta pomoč je obenem omejena s pravilom »de mini-
mis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih 
letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 
200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR če gre za 
podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju 
ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino 
pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v ob-
dobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, 
ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 85 % 
celotne vrednosti zaprošenih sredstev, upravičenih po 
tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 15 % 
lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V 
kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva 
vračilo DDV, je upravičen do največ 85 % zneska pomoči 
brez DDV.

V kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugo-
tovi, da bi sredstva ostala neporabljena, lahko komisija 
spremeni razpisano višino sredstev posameznih sklopov 
ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega.

OSSIN si ne glede na navedeno v drugem in četr-
tem odstavku te točke pridržuje pravico, da v primeru, 
da so ob izteku posameznega leta ostala razpoložljiva 
sredstva v višini, ki je nižja od 5.000,00 EUR, upraviče-
nemu prijavitelju dodelijo tudi sredstva, ki so manjša od 
vrednosti 5.000,00 EUR, če prijavitelj zagotovi zaprtje 
finančne konstrukcije z lastnimi sredstvi.

5. Pomoč po pravilu »de minimis«
V okviru tega javnega razpisa bodo sredstva do-

deljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de 
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minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nada-
ljevanju Uredba Komisije).

V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« po-
moči« niso upravičena podjetja:

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma z 
izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

3. če je pomoč pogojene s prednostno rabo doma-
čih proizvodov pred uvoženimi;

4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);

5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

6. Obdobje upravičenosti stroškov
Strošek je upravičen, če je bil predmet projekta pla-

čan in dobavljen ter vključen v delovni proces in usposo-
bljen za delovanje na upravičenem območju v obdobju 
upravičenosti stroškov oziroma so bila vsa naročena 
dela izvedena.

Obdobja, za katerega so namenjena razpisna sred-
stva sta proračunski leti 2023 in 2024. OSSIN bo so-
financiralo le upravičene stroške nastale od datuma 
oddaje vloge na ta javni razpis in

– najkasneje do vključno 20. 10. 2023 za leto 2023 in
– najkasneje do vključno 20. 10. 2024 za leto 2024.
7. Razpisni rok in način prijave
Skrajni rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) 

na naslov OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper – 
Capodistria, je 30. 3. 2024. Vloga se pošlje priporočeno 
po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, se šteje dan 
oddaje na pošto (poštni žig). Vloga mora biti oddana v 
fizični (pisni) obliki in v elektronski obliki na ustreznem 
digitalnem mediju (USB ključ).

Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po 
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v zaprti 
ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobese-
dno in brez okrajšav: »NON APRIRE BANDO DI GARA 
CACNI – MISURA 1/4-2021-2024 / NE ODPIRAJ – 
VLOGA – JR OSSIN – ANS UKREP 1/4-2021-2024« in 
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: 
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navo-
dili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti 
napisane v slovenskem ali italijanskem jeziku, obrazec 2 
»Dispozicija projekta« mora biti v celoti dvojezična. Za 
dvojezično se šteje, da je napisana v slovenskem jeziku, 
obenem pa je prevedena v italijanski jezik, s pripisom: 

»S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak origina-
lu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi 
(pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko 
razpisna komisija naknadno zahteva slovenski prevod 
s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost 
prevoda. V primeru dvoma lahko OSSIN dodatno zah-
teva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo 
prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka ter, ki ne bodo 
vsebovale obrazca 2 »Dispozicija projekta« v dvojezični 
obliki bodo zavržene in zaprte vrnjene prijaviteljem.

V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do 
rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja 
proračunskih sredstev, lahko Ministrstvo za kohezijo 
in regionalni razvoj zmanjša razpoložljiva proračunska 
sredstva, ki so zagotovljena na posebni proračunski 
postavki Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj 
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Števil-
ka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9002, posledič-
no pa si OSSIN pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta 
razpis. Prijavitelji v tem primeru nimajo pravice zahtevati 
povračila stroškov.

Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo 
vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidi-
ka formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene zaprte ovojnice (obvezna upo-
raba obrazca oprema ovojnice – razpisni obrazec 8), ki 
bodo poslane priporočeno po pošti na naslov OSSIN.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.
Rok za oddajo vlog v letu 2023 (če se predvideva 

sofinanciranje projekta v letu 2023) je dne 30. 3. 2023, 
in dne 30. 3. 2024 (če se predvideva sofinanciranje pro-
jekta v letu 2024).

Strokovna komisija bo preverila formalno popolnost 
predloženih vlog predvidoma v roku 8 dni od odpiranja 
vlog.

Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje 

javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih 
meril:

I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 30 točk)
A. Bonitetna ocena (15 točk)
B. Velikost podjetja (10 točk)
C. Prepoznavnost podjetja in reference (največ 

5 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 70 točk)

A. Ocena Sveta OSSIN (največ 21 točk)
B. Pripadnost INS (4 točk)
C. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 

15 točk)
D. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
E. Varstvo okolja (največ 5 točk)
F. Inovativnost (največ 5 točk)

Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila 
komisija na podlagi meril.

Ocena vloge bo sestavljena iz dveh delov: ocene 
prijavitelja in ocene projekta. Skupno možno število do-
seženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upra-
vičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk.

V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) ena-
ko število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla 
večje število točk pri merilu Ocena Sveta OSSIN (če še 
tu enako število točk, pa ima prednost tista vloga ki dobi 
višjo bonitetno oceno).

V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) ena-
ko število točk, imajo prednost vloge – po naslednjem 
zaporedju dodatnih meril:
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– vloga vlagatelja, ki še ni prejel sredstev na javnem 
razpisu OSSIN v zadnjih treh letih

– vloga, ki je dosegla večje število točk pri merilu 
Ocena Sveta OSSIN

– vloga za projekt v predelovalno dejavnost (dejav-
nost C – SKD klasifikacija)

– vloga, v kateri je ustrezno opredeljenih več točk 
točke tržne analize v razpisnem obrazcu 2

– vloga vlagatelja z višjo bonitetno oceno.
8. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno 

dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo 
omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni 
razpis so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od 
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani: http://www.cancostiera.eu/

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost 

italijanske narodnosti

Sulla base del parere del Ministero della Coesione 
e dello Sviluppo Regionale del 15 febbraio 2023 e della 
decisione della Commissione per la stesura del bando 
per la promozione di nuovi progetti economici nell’area 
in cui vivono gli appartenenti alla Comunità autoctona 
nazionale italiana – Misura 1 del programma per la pro-
mozione della base economica della Comunità naziona-
le italiana per il periodo 2021–2024 (BANDO DI GARA 
CANC – Misura 1/4-2021-2024) del 20 febbraio 2023, si 
pubblica quanto segue

modifica
del bando di gara (BANDO DI GARA CANC – 
Misura ans 1 /1 2021-24) per la promozione 
di nuovi progetti economici nell’area in cui 

vivono gli appartenenti alla Comunità autoctona 
nazionale italiana – misura 1 del programma per la 
promozione della base economica della Comunità 

nazionale italiana per il periodo 2021–2024, 
pubblicato nella gazzetta ufficiale della RS  

n. 105/21 in data 2 luglio 2021.
Il nuovo testo del bando di gara revoca e sostituisce 

il testo del bando di gara pubblicato nella Gazzetta uffi-
ciale della RS, n. 105/21 in data 2 luglio 2021 e le sue 
successive modifiche (G.Uff. N.ro. 135/21, n.ro. 47/22 
e n.ro. 81/22).

Il bando di gara per la promozione di nuovi progetti 
economici nell’area in cui vivono gli appartenenti alla Co-
munità autoctona nazionale italiana – Misura 1 del pro-
gramma per la promozione della base economica della 
Comunità nazionale italiana per il periodo 2021–2024 
(BANDO DI GARA CACNI – Misura 1/4-2021–2024), 
di seguito “bando di gara”, è pubblicato ai sensi della 
Legge sulla promozione dello sviluppo regionale coe-
rente (ZSRR-2, Gazzetta ufficiale RS, n. 20/11, 57/12 e 
46/16), della Legge sulle finanze pubbliche (ZJF, Gaz-
zetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo consolidato, 14/13 – 
corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 
e 195/20 – dec. CC), della Legge finanziaria della Re-
pubblica di Slovenia per il 2022 (Gazz. uff. RS, n. 174/20 
e 129/22), della Legge finanziaria della Repubblica di 
Slovenia per il 2023 (Gazz. uff. RS, n. 187/21 e 150/22), 
della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubbli-
ca di Slovenia per il 2022 e il 2023 (Gazz. uff. RS, n. 
187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A 
e 150/22 – ZIPRS2324), della Legge sull’integrità e la 
prevenzione della corruzione (Gazzetta ufficiale RS, 
n. 69/11 – testo consolidato, 158/20 e 3/22 – ZDeb), del 
Regolamento sulla procedura, i criteri e i metodi di as-

segnazione dei fondi per la promozione di programmi e 
priorità di sviluppo (Gazzetta ufficiale RS, n. 56/11), del 
Regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato (GU L n. 187/2014 del 
26/6/2014), del Regolamento sulla concessione di aiuti 
di Stato a finalità regionale e sulla procedura di attuazio-
ne degli incentivi regionali all’occupazione e degli incen-
tivi fiscali per l’occupazione e gli investimenti (Gazzetta 
ufficiale RS, n. 93/14 e 77/16 e 14/18), del Parere del 
Ministero delle finanze sulla compatibilità dello schema 
degli aiuti “de minimis” per il “Programma di attuazione 
degli incentivi finanziari del Ministero per lo sviluppo 
economico e la tecnologia per il periodo 2015-2020”, 
n. della notifica M001-2399245-2015/I del 9 maggio 
2016, del Programma per lo sviluppo della base eco-
nomica della Comunità nazionale italiana 2021–2024 
(Decisione del Governo numero 09500-2/2021/2 del 
1 marzo 2021 e 09500-2/2023/4 del 9. 2. 2023 – di 
seguito: “Programma”) e del Parere del Ministero della 
Coesione e dello Sviluppo Regionale del 15 febbraio 
2023, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati di seguito: Regolamento generale GDPR) e 
della Legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta 
ufficiale RS, n. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 
67/07 e 177/20 – di seguito: ZVOP-1).

La Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana, Via Župančič 18, 6000 Koper/Capodistria (in 
seguito: CACNI), sulla base del contratto di attuazione 
e finanziamento della misura 1: Promozione di nuo-
vi progetti economici della comunità nazionale italiana 
2021–2024, n. C2130-21G800004, pubblica un

bando di gara
per la promozione degli investimenti a carattere 

economico nell’area in cui vivono gli appartenenti 
alla Comunità autoctona della nazionalità italiana – 
misura 1 del programma per lo sviluppo della base 

economica della Comunità nazionale italiana  
2021–2024 (Bando di gara CACNI – MISURA  

1/4-2021-2024)
1. Oggetto del bando di gara
Scopo del bando di gara
Lo scopo del bando di gara è la promozione dello 

sviluppo economico delle aree in cui risiedono gli appar-
tenenti della comunità nazionale autoctona (in seguito 
CNI) mediante il cofinanziamento di nuove, o l’aggior-
namento di preesistenti, capacità produttive nelle micro, 
piccole e medie imprese.

Obiettivi del bando di gara
L’obiettivo del bando di gara è promuovere gli inve-

stimenti delle imprese e ottenere la crescita e lo sviluppo 
delle micro, piccole e medie imprese mediante nuovi 
investimenti e garantendo capitale di esercizio per gli 
investimenti nelle aree in cui risiedono gli appartenenti 
alla Comunità autoctona nazionale italiana includendoli 
attivamente nello sviluppo dell’area con lo scopo di raf-
forzare la base economica della comunità nazionale. Gli 
obiettivi del bando di gara sono i seguenti:

– aumentare il valore aggiunto netto degli operatori 
economici nell’area del programma,

– espandere e modernizzare le capacità produttive 
e di servizio delle micro, piccole e medie imprese,

– garantire lo sviluppo economico generale dell’a-
rea,
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– aumentare i posti di lavoro nell’area del programma,
– sviluppare nuovi prodotti e servizi.
2. Aree eleggibili
Le aree eleggibili su cui sarà possibile il cofinanzia-

mento dei progetti sono:
Nelle zone nazionalmente miste con la comunità 

nazionale italiana nei seguenti abitati:
– nel comune di Ancarano l’area dell’abitato Anka-

ran/Ancarano;
– nel comune di Isola le aree delle località: Izola/

Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
– nel Comune Città di Capodistria le aree delle lo-

calità: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/
Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/
Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, 
Prade, Premančan/Premanzano, parte dell’abitato di 
Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara e Škocjan/
San Canziano;

– nel comune di Pirano le aree delle località: Piran/
Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Stru-
gnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parez-
zago e Dragonja/Dragogna.

3. Requisiti per la candidatura al bando di gara
3.1. Candidati ammissibili:
Il bando è aperto alle società e alle ditte individuali/

piccole e medie imprese che soddisfano tutte le condi-
zioni indicate di seguito e che non sono inammissibili ai 
sensi della sottosezione 3.4:

1. alla data di presentazione della domanda per 
il presente bando di gara sono registrati da almeno 
12 mesi nel Registro commerciale/degli operatori eco-
nomici della Slovenia,

2. alla data di presentazione della domanda hanno 
la propria sede legale e/o succursale e/o sede operativa 
nelle aree ammissibili da un periodo di almeno 12 mesi 
a partire dalla data di presentazione della domanda,

3. realizzeranno il progetto nelle aree ammissibili 
e il richiedente si impegna, con la presentazione del-
la domanda, a non trasferire questo capitale di base 
cofinanziato dalle aree ammissibili per un periodo di 
almeno tre anni,

4. ricevono quotidianamente la posta all'indirizzo 
della sede, della filiale o dell'unità commerciale nelle 
aree ammissibili e non hanno accordi di reindirizzamen-
to della posta presso Pošta Slovenije,

5. alla data di presentazione della domanda di par-
tecipazione al bando di gara, siano registrati per l'attività 
che stanno svolgendo e per l'attività che sarà oggetto 
del progetto, e siano in possesso di tutti i permessi e 
le autorizzazioni pertinenti per l'investimento e l'attività 
oggetto dell'investimento,

6. non abbiano obblighi finanziari in sospeso deri-
vanti da prestazioni obbligatorie e altre passività mone-
tarie non fiscali in conformità con la legge che disciplina 
la gestione finanziaria, riscossi dall'autorità fiscale (per 
un importo pari o superiore a 50 euro alla data di pre-
sentazione della domanda); si ritiene che il richiedente, 
che è un soggetto economico, non adempia all’obbligo 
se, alla data di presentazione della domanda, non ha 
presentato tutte le dichiarazioni di ritenuta d'acconto per 
i redditi da lavoro dipendente per il periodo dell'anno più 
recente fino alla data di presentazione della domanda,

7. non abbiano obblighi finanziari pendenti nei con-
fronti del Ministero e della CACNI (per un importo pari 
o superiore a 50 euro alla data di presentazione della 
domanda) derivanti da contratti di cofinanziamento con 
fondi pubblici, a condizione che non siano già stati ac-
certati con provvedimento esecutivo definitivo,

8. qualora non siano state accertate gravi irregolarità 
nell'utilizzo di fondi pubblici e nell'adempimento di obblighi 

contrattuali fondamentali tra il richiedente e il Ministero o 
la CACNI in relazione a contratti di cofinanziamento già 
stipulati nell'ambito di sovvenzioni pubbliche, che abbiano 
portato alla revoca del contratto di cofinanziamento da 
parte del Ministero o di CACNI, e qualora non siano an-
cora trascorsi cinque anni dalla revoca del contratto. Per i 
fondi rimborsabili, invece, non si sono verificate gravi vio-
lazioni degli obblighi contrattuali nell'ambito del contratto 
di liquidazione dei debiti tra il richiedente e il Ministero o 
la CACNI per i contratti già conclusi,

9. se la persona fisica/giuridica, il responsabile della 
persona giuridica o il proprietario che detiene una quo-
ta di proprietà pari o superiore al 10 % dell'impresa – il 
richiedente, non è sottoposto a procedimenti penali per 
atti commessi nell'ambito della candidatura a un bando 
pubblico o dell'attuazione di un contratto di cofinanzia-
mento a valere su fondi pubblici, o finché sono ancora 
in vigore le conseguenze giuridiche della condanna per 
la persona fisica/giuridica, il proprietario che detiene una 
quota di proprietà pari o superiore al 10 % dell'impresa 
– il richiedente o il responsabile della persona giuridica,

10. non sono in amministrazione controllata, in fal-
limento, in liquidazione o in liquidazione coatta, non 
sono altrimenti amministrati da un Tribunale, non hanno 
abbandonato le loro attività commerciali e non erano 
in stato di insolvenza alla data di presentazione della 
domanda, in conformità con le disposizioni della legge 
sulla gestione finanziaria, sulle procedure di insolven-
za e sulla liquidazione coatta (Gazzetta ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 176/21 – testo consolidato, 
178/21 – corr., 196/21 – dec. CC e 157/22 – dec. CC),

11. non hanno ricevuto e/o non stanno ricevendo 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà ai sensi della legge sugli aiuti per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese e cooperative 
in difficoltà (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slove-
nia, n. 5/17) e non si tratta di un'impresa in difficoltà ai 
sensi del punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione,

12. il richiedente o la sua impresa collegata non è 
soggetto a un divieto di attività nei confronti del Ministero 
e della CACNI nella misura prevista dall'articolo 35 del-
la legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione 
(Gazzetta ufficiale della RS, n. 69/11 – testo ufficiale 
consolidato, 158/20 e 3/22 – ZDeb),

13. che non sono in procinto di recuperare gli aiuti 
di Stato ricevuti illegalmente sulla base di una decisione 
della Commissione europea che dichiara gli aiuti di Sta-
to ricevuti illegali e incompatibili con il mercato comune,

14. che non hanno ottenuto e non otterranno finan-
ziamenti da altre fonti pubbliche (bilanci europei, nazio-
nali o locali) per gli stessi costi ammissibili e le stesse 
attività già rimborsate e che sono oggetto di cofinanzia-
mento nell'ambito della presente gara (divieto di doppio 
cofinanziamento),

15. ai sensi del Regolamento 1407/2013/UE della 
Commissione non deve avere un'attività principale regi-
strata e il contenuto del progetto/operazione cofinanzia-
to non deve riguardare i seguenti settori esclusi:

– pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) 
n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione co-
mune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) 
n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abro-
ga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

– produzione primaria di prodotti agricoli;
– trasformazione e commercializzazione dei prodot-

ti agricoli, nei casi di:
– quando l'importo dell'aiuto è determinato in 

base al prezzo o alla quantità di tali prodotti acquistati 
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da produttori primari o immessi sul mercato dall'impresa 
interessata;

– quando l'aiuto è subordinato alla condizione di 
essere trasferito in tutto o in parte ai produttori primari.

– settore dell’estrazione del carbone per facilitare la 
chiusura delle miniere di carbone non competitive, come 
previsto dalla Decisione 2010/787/UE del Consiglio del 
10 dicembre 2010 (GU L 336 del 21/12/2010, pag. 24).

16. Non sono ammessi aiuti per attività connesse 
all'esportazione se gli aiuti sono direttamente collegati ai 
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una 
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse 
all'attività di esportazione. Gli aiuti destinati a coprire 
i costi di studi o i servizi di consulenza necessari per 
l'introduzione di un prodotto nuovo o esistente su un 
nuovo mercato in un altro Stato membro o in un Paese 
terzo non sono considerati aiuti alle attività connesse 
all'esportazione.

17. Non sono autorizzati aiuti nei casi in cui la 
concessione dell'aiuto sia subordinata all'obbligo per 
il beneficiario di utilizzare beni o servizi di produzione 
nazionale o all'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di 
quelli importati. Gli aiuti non sono autorizzati nemmeno 
nei casi in cui i beneficiari sarebbero limitati nella loro 
capacità di sfruttare i risultati della ricerca, dello sviluppo 
e dell'innovazione in altri Stati membri.

3.2. Progetti ammissibili
Un progetto è un insieme economicamente indivisi-

bile di attività che soddisfano una funzione ben definita 
(tecnico-tecnologica), con obiettivi chiaramente definiti 
rispetto ai quali si può giudicare se il progetto soddisfa 
i criteri predefiniti. Il progetto ha una durata predefinita, 
limitata da una data di inizio e di fine (non solo il mese e 
l’anno). La prima data possibile per l’inizio del progetto 
(attuazione delle attività vincolanti) è la data di presen-
tazione della domanda al bando di gara.

Il progetto presentato dal richiedente nella doman-
da deve essere coerente con lo scopo, l’obiettivo e 
l’oggetto del bando e deve essere realizzato nella sua 
interezza secondo le modalità previste nella domanda.

Un progetto è ammissibile se sono soddisfatte tutte 
le condizioni indicate di seguito:

– deve essere attuato nella Repubblica di Slovenia 
in un’area ammissibile;

– i risultati/obiettivi attesi del progetto devono es-
sere descritti in modo dettagliato nei relativi moduli di 
domanda;

– l’impresa deve dimostrare di avere una struttura 
finanziaria chiusa per il valore totale del progetto, IVA 
esclusa – se l’impresa non è un soggetto passivo, il 
valore totale del progetto deve includere anche l’IVA;

– deve essere fornito un punto di costo specifico in 
cui il richiedente terrà un registro dei costi sostenuti in 
relazione al progetto richiesto;

– il progetto deve essere gestito in modo tale che 
alla fine del progetto il richiedente riferisca sul confronto 
tra la situazione effettiva del progetto di investimento 
iniziale e gli obiettivi e spieghi eventuali scostamenti 
rispetto a questi ultimi;

– sia pienamente pronto per l’attuazione e dispon-
ga, insieme alla sovvenzione prevista, dei fondi per 
chiudere la struttura finanziaria. Oltre alle risorse pro-

prie (risorse proprie e crediti), si tiene conto anche dei 
fondi che si prevede saranno disponibili nell’ambito del 
presente bando di gara e dei fondi garantiti per il finan-
ziamento fino all’erogazione della sovvenzione;

– le attività non sono ancora iniziate prima della 
presentazione della domanda al presente bando di gara 
e possono essere realizzate entro i termini previsti dal 
presente bando;

– sarà attuato in conformità con la legislazione slo-
vena ed europea applicabile.

3.3. Costi ammissibili:
I costi ammissibili nell'ambito del presente invito a 

presentare proposte sono l'acquisto di macchinari e at-
trezzature, il costo delle opere di ingegneria civile e l'ac-
quisto di immobilizzazioni immateriali, a condizione che:

– siano direttamente collegati all'attuazione del 
progetto, in linea con gli obiettivi del progetto e siano 
specificati nell'accordo di cofinanziamento del progetto,

– siano stati effettivamente sostenuti per i lavori 
eseguiti, per i beni forniti o per i servizi resi nell'ambito 
del progetto e il richiedente abbia fornito la prova del 
pagamento,

– sono stati riconosciuti in base all'esercizio della 
dovuta diligenza,

– siano stati sostenuti durante il periodo di ammis-
sibilità del progetto,

– sono supportati da documenti contabili autentici,
– sono state sostenute (beni consegnati o servizi 

resi e resi operativi) e sono state pagate durante il pe-
riodo di ammissibilità,

– le fatture sono state emesse al beneficiario,
– i prodotti e le attrezzature sono utilizzati diretta-

mente dai beneficiari (non è consentito il prestito e/o il 
noleggio ad altri soggetti),

– sono supportati da documenti giustificativi – docu-
menti che si riferiscono al beneficiario dei fondi,

– siano stati sostenuti in conformità alla domanda e 
al contratto (i costi non previsti dalla domanda/contratto 
non sono ammissibili),

– sono stati sostenuti prima dell'emissione della 
richiesta di pagamento,

– sono stati sostenuti nel rispetto dei principi fonda-
mentali della normativa sugli appalti pubblici (acquistati 
a prezzo di mercato),

– i costi ammissibili sono esclusivamente i costi del-
le immobilizzazioni (come macchinari per lo svolgimento 
delle attività del richiedente ammissibile, attrezzature 
necessarie per lo svolgimento delle attività del richie-
dente ammissibile, ecc.).

I costi del progetto notificato devono rispettare i 
principi di economia, efficienza ed efficacia, garantendo 
la concorrenza tra gli offerenti, la trasparenza, la parità 
di trattamento degli offerenti e la proporzionalità.

4. Importo dei fondi oggetto del bando
L’importo indicativo disponibile dei fondi oggetto 

della gara nell’ambito di questo bando per il 2023 e il 
2024 ammonta a 210.00,00 EUR.

I fondi sono garantiti dalla voce di bilancio del Mi-
nistero della Coesione e dello Sviluppo Regionale n. 
160045 – Sviluppo delle aree delle comunità nazionali. 
Numero NRP (Piano dei programmi di sviluppo) del bi-
lancio nazionale: 2130-21-9004.

I fondi per il bando relativo alla Misura 1 sono sud-
divisi nel seguente modo:

Erogazioni 2023 Erogazioni 2024 Totale

Misura 1 100.000,00 EUR 110.000,00 EUR 210.00,00 EUR
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4.1. Limitazione dell’importo dei fondi richiesti
I pagamenti della CACNI dipendono dalla dispo-

nibilità di fondi di bilancio del Ministero della Coesione 
e dello Sviluppo Regionale. Se fossero aboliti o ridotti i 
diritti di spesa su quella linea di bilancio, la CACNI po-
trebbe annullare il bando di gara e le decisioni emesse 
sul cofinanziamento o in conformità con il contratto di 
sovvenzione modificare l’importo del cofinanziamento o 
la dinamica dei pagamenti.

L’importo minimo richiesto dal beneficiario è di 
5.000,00 EUR e l’importo massimo è di 10.000,00 EUR. 
L’assistenza ricevuta è limitata anche dalla regola “de 
minimis”, in modo che la società in tre anni solari conse-
cutivi non deve superare gli aiuti di Stato per un importo 
di 200.000,00 euro (vale a dire 100.000,00 euro se si 
tratta di una società nel settore dei trasporti su strada). 
Nel determinare se un nuovo aiuto “de minimis” supera 
la quantità consentita di aiuti “de minimis”, si tiene conto 
di tutti i precedenti aiuti “de minimis” ricevuti negli ultimi 
tre anni dalle imprese combinate o unite.

L’intensità dell’aiuto concesso è pari al massimo 
al 85 % del valore totale dei fondi richiesti e ammissibili 
secondo tale bando. Il beneficiario deve garantire alme-
no il 15 % della propria quota che non può contenere 
fondi pubblici. Se il candidato è un contribuente fiscale 
che può richiedere il rimborso IVA, l’Iva non è costo 
ammissibile.

5. Aiuti secondo la norma “de minimis”
I fondi assegnati nell’ambito del presente bando di 

gara vengono elargiti in conformità allo Schema degli 
aiuti “de minimis” del “Programma di attuazione degli 
incentivi finanziari del Ministero per lo sviluppo econo-
mico e la tecnologia per il periodo 2015–2020”, n. della 
notifica M001-2399245-2015 e conformemente al Re-
golamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea per gli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale 
UE L 352, 24/12/2013)) (di seguito: Regolamento della 
Commissione).

Conformemente al Regolamento della Commissio-
ne non sono ammesse agli “aiuti de minimis” le imprese

1. dei settori di:
– pesca e acquacoltura,
– produzione primaria di prodotti agricoli elencati 

nell’Allegato I al Trattato sulla costituzione della Comu-
nità europea,

– trasformazione e commercializzazione dei prodot-
ti agricoli elencati nell’Allegato I al Trattato nei seguenti 
casi:

i. se l’importo dell’aiuto è determinato in base al 
prezzo o alla quantità dei suddetti prodotti, acquistati dai 
produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate,

ii. se l’aiuto è subordinato alla sua cessione to-
tale o parziale ai produttori primari;

2. nel caso di aiuti destinati all’esportazione o di at-
tività collegate all’esportazione verso paesi terzi o Stati 
membri, come gli aiuti direttamente collegati alle quan-
tità esportate, all’istituzione e al funzionamento della 
rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse 
all’attività di esportazione;

3. se l’aiuto è subordinato all’uso preferenziale dei 
prodotti locali rispetto a quelli importati;

4. se l’importo totale degli aiuti concessi ad una 
sola impresa supera i 200.000,00 EUR nel periodo 
degli ultimi tre anni contabili, a prescindere dalla forma 
o dalla finalità degli aiuti e indipendentemente dal fatto 
che l’aiuto sia concesso da fonti statali, dal comune o 

dall’Unione (nel caso di imprese che operano nel settore 
commerciale di merci su strada, il limite massimo con-
sentito di aiuti è di 100.000,00 EUR);

5. se l’aiuto è destinato all’acquisto di veicoli per il 
trasporto di merce nelle imprese che svolgono il traspor-
to di merci su strada.

L’aiuto “de minimis” non può essere cumulato con 
aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissi-
bili o aiuti di stato per la stessa misura di finanzia-
mento del rischio se tale accumulo supera l’intensità 
massima di aiuto o l’importo dell’aiuto (200.000 ovvero 
100.000 EUR).

L’aiuto “de minimis”, concesso in conformità con il 
Regolamento della Commissione (UE) m. 1407/2013, 
può essere cumulato con l’ausilio del “de minimis” asse-
gnato in conformità al Regolamento della Commissione 
(UE) sino al massimale determinato nel Regolamento 
360/2012.

6. Periodo dei costi ammissibili
Un costo è ammissibile se l'oggetto del progetto è 

stato sostenuto, consegnato e integrato nel processo 
lavorativo e reso operativo nell'area ammissibile entro il 
periodo di ammissibilità del costo, o se tutti i lavori ordi-
nati sono stati eseguiti.

Il periodo per il quale sono destinati i fondi oggetto 
del bando è l’esercizio 2023 e 2024. La CACNI cofinan-
zierà solo i costi ammissibili sostenuti a partire dalla 
data di presentazione della domanda di partecipazione 
al presente bando e

– entro e non oltre il 20 ottobre 2023 per l’esercizio 
2023 e

– entro e non oltre il 20 ottobre 2024 per l’esercizio 
2024.

7. Termini del bando di gara e modalità di adesione
Il termine ultimo per la presentazione della do-

manda (moduli e allegati) all’indirizzo di Can Costiera 
– OSSIN, Comunità autogestita costiera della naziona-
lità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capo-
distria/Koper, è il 30/03/2024. La domanda deve essere 
inviata per posta raccomandata (timbro postale), la data 
di presentazione alla posta (timbro postale) sarà consi-
derata il giorno in cui l’autorità ha ricevuto la domanda). 
La domanda deve essere consegnata in formato fisico 
(per iscritto) e in formato elettronico su apposito suppor-
to digitale (chiavetta USB).

La domanda per il bando di gara deve essere pre-
sentata per raccomandata postale in conformità con la 
documentazione del bando di gara e, precisamente, in 
busta chiusa con l’indicazione appropriata sul lato ante-
riore, letteralmente e senza abbreviazioni: “NON APRI-
RE BANDO DI GARA CACNI – MISURA 1/4-2021-2024 
/ NE ODPIRAJ – VLOGA – JR OSSIN – ANS UKREP 
1/4-2021-2024« e con il nome completo e l’indirizzo del 
candidato.

Alla documentazione del bando di gara è allegato 
un modulo per la presentazione corretta della busta per 
partecipare al bando di gara (Modulo 8: Dotazione della 
busta) che, compilato conformemente alle istruzioni, 
può essere incollato sul lato anteriore della busta. Le 
domande possono essere scritte sia in lingua slovena 
che in lingua italiana, i punti 3, 6 e 9 del modulo 2 Dispo-
sizione del progetto devono essere bilingue. Per bilingue 
si intende che è scritto in lingua slovena, mentre è tra-
dotto in lingua italiana con una nota: “Con la mia firma 
garantisco che la traduzione è conforme all’originale” e 
la firma del candidato. Qualora gli allegati alla domanda 
(contratti, preventivi, cataloghi …) siano in lingua stra-
niera, la commissione del bando di gara può richiedere 
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successivamente una traduzione slovena con la firma 
del responsabile che garantisce per la correttezza della 
traduzione. In caso di dubbio la CACNI può inoltre ri-
chiedere una traduzione giurata, i cui costi sono a carico 
del richiedente.

Tutte le domande che saranno contrassegnate in 
modo errato o saranno ricevute dopo la scadenza e 
non conterranno il modulo 2 “Disposizione del progetto” 
in formato bilingue, saranno respinte e restituite chiuse 
ai candidati.

Se nel corso dell'attuazione del presente bando di 
gara dovesse avvenire una revisione del bilancio della 
Repubblica di Slovenia, che comportasse una riduzio-
ne dei fondi di bilancio, il Ministero della Coesione e 
dello Sviluppo Regionale potrà ridurre i fondi di bilancio 
disponibili previsti dalla voce di bilancio particolare del 
Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale n. 
160045 – Sviluppo delle aree delle comunità naziona-
li. Numero NRP nel bilancio statale: 2130-18-9002, di 
conseguenza la CACNI si riserva il diritto di revocare/
annullare il presente bando. In questo caso i candidati 
non avranno il diritto di richiedere rimborsi.

L'apertura delle domande non sarà pubblica. La 
commissione di esperti aprirà tutte le domande corret-
tamente contrassegnate, le esaminerà dal punto di vista 
della completezza formale e valuterà quelle complete.

Saranno aperte solo le domande consegnate in 
tempo utile, debitamente compilate e in busta chiusa 
contrassegnata (uso obbligatorio del modulo di dota-
zione della busta – modulo di gara 8) che saranno state 
inviate per posta raccomandata alla CACNI.

La commissione di esperti compilerà un verbale 
sull'apertura delle domande.

Il termine ultimo per la presentazione delle doman-
de per il 2023 è il 30 marzo 2023 (se si prevede un cofi-
nanziamento del progetto nel 2023), per il 2024, invece, 
il 30 marzo 2024 (se si prevede un cofinanziamento del 
progetto nel 2024).

La commissione verificherà la completezza formale 
delle domande presentate entro un tempo stimato di 8 
giorni dall'apertura delle domande.

Criteri
Le domande che assolveranno a tutte le richieste 

basate su tali criteri saranno valutate sulla base dei 
seguenti criteri:

I. Valutazione del candidato (per un totale massimo 
di 30 punti)

1. Valutazione di rating (15 punti)
2. Dimensione dell'azienda (10 punti)
3. Visibilità dell'impresa e referenze (per un mas-

simo di 5 punti).
II. Valutazione del progetto (per un totale di 70 

punti)
1. Valutazione del Consiglio della CACNI (per un 

massimo di 25 punti),
2. Appartenenza alla Comunità nazionale italia-

na (4 punti),
3. Aumento dell'occupazione (per un massimo 

di 20 punti),
4. Scopo e finalità dell’investimento (per un mas-

simo di 20 punti),
5. Tutela dell’ambiente (per un massimo di 5 

punti),
6. Innovazione (per un massimo di 5 punti).

Le domande non respinte o non accolte saranno 
valutate dalla commissione sulla base dei criteri.

La valutazione della domanda sarà composta da 
due parti: valutazione del concorrente e valutazione del 
progetto. Il numero totale di punti ottenuti è 100. Solo i 

progetti che riceveranno 40 o più punti saranno ammis-
sibili al cofinanziamento.

Qualora due o più domande ottengano lo stesso 
punteggio, sarà data priorità alla domanda che ottiene 
il maggior numero di punti per il criterio “Valutazione del 
Consiglio della CACNI” (qualora anche in questo caso 
vi fosse lo stesso punteggio, sarà data priorità alla do-
manda che ottiene il punteggio più altro).

Nel caso in cui due o più domande ottengano lo 
stesso punteggio, sarà data priorità alle domande nel 
seguente ordine di criteri aggiuntivi:

– la domanda di un richiedente che non ha ancora 
ricevuto fondi in un bando CACNI negli ultimi tre anni;

– la domanda che ha ottenuto il maggior numero 
di punti per il criterio “Valutazione del Consiglio della 
CACNI”;

– la domanda per un progetto nel settore manifat-
turiero (attività C – classificazione NACE);

– la domanda in cui diversi punti del punteggio 
dell’analisi di mercato nel Modulo di gara 2 sono ade-
guatamente identificati;

– la domanda presentata da un richiedente con un 
rating di credito superiore.

8. Dove e quando è possibile ritirare la documenta‑
zione del bando di gara: tutti i dati necessari e le istru-
zioni che consentiranno la redazione di una domanda 
completa e corretta per il bando di gara sono riportati 
nella Documentazione del bando di gara che a partire 
dalla pubblicazione del bando di gara sarà pubblicata 
sul sito web: http://www.cancostiera.org/.

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost 

italijanske narodnosti

Št. 410-51/2023 Ob-1454/23

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15 in 27/17), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 39/15) 
ter podaljšanju sheme državne pomoči po skupinskih 
izjemah v kmetijstvu in gozdarstvu (št. 440-12/2020/26), 
podaljšanjem sheme de minimis po Uredbi Komisije 
(EU) 2020/972) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Brežice za leto 2023

I. Naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Brežice (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po 
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Okvirna sredstva v skupni višini 170.000,00 EUR 

bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Bre-
žice za leto 2023, na naslednjih proračunskih postavkah: 
00148 Razvojni programi kmetij v višini 150.000 EUR, 
00146 Delovanje društev (tehnična podpora) v višini 
17.000 EUR, 00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.
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Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Ukrepi: Višina  

sredstev
SKUPINSKE IZJEME  
ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva  
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi  
s primarno kmetijsko proizvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev);

150.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS
1. Pomoč za zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju

20.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Brežice za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno viši-
no upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni 
razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju 

MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z name-
nom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, 
da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov (DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni 
zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslova-
nja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, 
investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospo-
darstev in naložbe izven območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti su-
bjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do ob-
čine ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR 
(v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomo-
či 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
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na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v 
sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Ko-
misije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

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

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

(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji.

(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z 
dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za 
vsa, z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR. V 
okviru proračunske postavke 00148, se izvede podu-
krep:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 
150.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kme-
tijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvo-
dnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov in sadovnjakov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– za prijaviteljem, ki so jim bila odobrena sredstva v 

preteklem letu, sredstva pa niso črpali ali pa so jim bila 
dodeljena sredstva v letu 2021 in 2022;

– ročnega vrtnarskega orodja in strojev (nahrbtne 
škropilnice, kose na nitko, parkovne kosilnice in podob-
no);

– gozdarske stroje;
– za investicije kupljene na leasing.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktiv-

nosti,
– vsi stroji in oprema morajo biti novi,
– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije-traktor-

ja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, 
ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih 
niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti na-
men (nakup traktorja 4x4),

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z 
investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od na-
vedenih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

mora znašati najmanj 4.000 EUR in največ 20.000 EUR, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-



Stran 354 / Št. 25 / 24. 2. 2023 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

dnost investicije je lahko tudi višja od 20.000 EUR, ven-
dar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. V 
primeru, da je upravičenec davčni zavezanec se upošte-
vajo limiti brez DDV;

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se morajo nanašati na datum opravljene stori-
tve od izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 11. 
2023. Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 30. 11. 2023 ne bodo 
upoštevani. E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen 
do 30. 11. 2023.

(6) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in 
naprav;

– v primeru nakupa kmetijske mehanizacije-traktor-
ja 4x4 z varnostno kabino ali lokom, so upravičenci tisti, 
ki poleg upoštevanja splošnih pogojev v zadnjih 10 letih 
niso prejeli sredstev iz občinskega proračuna za isti na-
men (nakup traktorja 4x4);

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 
rastlinjaku, brez namakalnega sistema, če ne izpolnjuje 
pogojev iz 6(F) odstavka 14. člena Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugo-
dnimi vremenskimi razmerami-protitočne mreže s pri-
padajočo opremo, ki mora biti postavljena na najmanj 
0,25 ha trajnega nasada (k vlogi je potrebno priložiti 
skico z navedbo GERK-a);

– stroški nakupa računalniške programske opreme, 
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

(3) Upravičenci do pomoči so:
MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju ob-
čine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin v obdelavi, ki ležijo na območju občine in mora 
biti razvidno iz subvencije vloge za tekoče leto ali iz re-
gistra kmetijskih gospodarstev, ki ne sme biti starejši od 
enega meseca.

Do sofinanciranja posodabljanja kmetijskih gospo-
darstev, so upravičena MSP oziroma kmetijska gospo-
darstva, ki v letih 2021 in 2022 (dvakrat zapored) še 
niso prejela sredstev iz občinskega proračuna za prej 
naveden namen.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel ali izpis iz 
registra kmetijskih gospodarstev, ki ni starejši od enega 
meseca;

– parafiran vzorec pogodbe.
(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva.
Pomoči de minimis
Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetij-

skem in gozdarskem sektorju
(1) Višina razpisanih sredstev je 20.000,00 EUR. 

Ukrep se izvede v okviru naslednjih proračunskih po-
stavk: 00146 Delovanje društev-tehnična podpora 
(17.000 EUR), 00145 Ekološko kmetijstvo (3.000 EUR).

(2) Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobiva-
nja novih znanj in novih tehnologij ter možnosti korišče-
nja storitev svetovanj.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru 

društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, sve-

tovanje kmetov in članov njihovih družin,
– ocenjevanje kmetijskih predelanih pridelkov (vino, 

sokovi, suhomesnati izdelki, siri),
– izmenjava izkušenj in znanj-primeri dobrih praks 

pri predelavi kmetijskih pridelkov,
– predstavitve predelanih izdelkov,
– nabava naprav za spremljanje razvoja bolezni in 

naprav za spremljanje medenja.
(4) Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposoblje-

nost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konku-
renčnost kmetijskih gospodarstev.

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k 

vlogi predložiti letni program dela, izpolnjen obrazec 2, 
parafiran vzorec pogodbe,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opre-
deljenih pogojev,

– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proi-
zvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno 
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek 
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali orga-
nizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve,

– računi oziroma predračuni in potrdila o plačilu, 
v okviru upravičenih stroškov, se nanašajo na datum 
opravljene storitve od 1. 1. 2023 dalje do 30. 11. 2023. 
E-zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z ra-
čuni in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen 
do 30. 11. 2023.

(6) Upravičeni stroški so:
– na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in 
delavcem na kmetijskem gospodarstvu, se pomoč dode-
li za kritje: stroškov organiziranja programov usposablja-
nja, ki zajemajo stroške predavateljev, najem prostorov, 
izdelave letakov, zgibank, vabil, oglaševanja izobraže-
vanj, izdajo biltenov,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 
tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spa-
dajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zve-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 25 / 24. 2. 2023 / Stran 355 

zi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer 
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje),

– na področju ocenjevanja vin, sokov salam in sirov: 
stroški tiska biltena ocenjevanj, izdelava plaket, priznanj, 
oglaševanje, nabava degustacijskih kozarcev in ostalih 
rekvizitov potrebni za ocenjevanje oziroma predstavitev,

– na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks: 
stroški avtobusnega prevoza,

– stroški nakupa meteoroloških naprav za spre-
mljanje razvoja bolezni in spremljanje medenja različnih 
rastlin. Podatki iz prej navedenih naprav morajo biti do-
segljivi najširšem krogu uporabnikov podatkov.

(7) Pomoč se ne odobri za:
– stroške storitve, povezane z običajnimi operativ-

nimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sveto-
vanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, 
razen izmenjave dobrih praks oziroma ekskurzij,

– stroški, povezani s prehrano, pijačo, nastanitvami 
in vstopnicami.

(8) Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se lahko krije do 100 % upravičenih 

stroškov v obliki nepovratnih sredstev, vendar največ 
1.000,00 EUR za ocenjevanje predelanih kmetijskih 
proizvodov (vino, sokovi, siri, suhomesnati proizvodi), 
največ do 1.000,00 EUR za izobraževanje in največ 
do 1.000,00 EUR za izmenjavo dobrih praks doma in v 
tujini. Omejitev ne velja za aktivnosti društva, ki so regi-
strirana kot ekološka društva in izvajajo aktivnosti samo 
iz tega področja.

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih stori-
tev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti 
pogoj za dostop do storitev.

(9) Upravičenci:
– ustrezno registrirana stanovska in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju Občine Brežice in imajo sedež 
v Občini Brežice. V kolikor imajo sedež izven Občine 
Brežice in izvajajo aktivnosti, ki so navedene pri upravi-
čenih stroških, za kmetije, ki imajo registrirano kmetijsko 
gospodarstvo s sedežem v Občini Brežice, spadajo med 
upravičence po tem razpisu, in sicer za del aktivnosti, 
ki se nanaša na člane iz Občine Brežice, kar morajo 
dokazati s članstvom, da so iz Občine Brežice. Vsak 
upravičenec lahko odda največ eno vlogo v kateri je 
lahko več aktivnosti in mora biti navedena vsaka pose-
bej na obrazcu 2.

V primeru izobraževanj in strokovnih ekskurzij je 
potrebno priložiti seznam udeležencev ter pri zahtevku 
priložiti poročilo o izvedeni aktivnosti. V primeru, da so 
udeleženci tudi izven Občine Brežice, se upravičeni 
stroški določijo glede na udeležence iz Občine Brežice.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

vključno četrtka, 6. 4. 2023, na naslov: Občina Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane 
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom 
na dan 6. 4. 2023. Prijave morajo biti oddane v zaprti 
kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako:

»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe-primarna kme-
tijska proizvodnja«

»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora-eko-

loško kmetijstvo«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Brežice, bo z odpiranjem vlog začela 12. 4. 
2023 v prostorih Občine Brežice. Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo ko-
misija prijavitelje pozvala, da v roku 5 dni od prejema 
poziva dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahteva-
nem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom zavržena kot 
nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.

(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Brežice najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s 
strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v 
nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upra-
vičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo 
na podlagi e-zahtevka posameznega upravičenca na 
transakcijski račun, naveden v vlogi oziroma zahtevku, 
praviloma v letu 2023, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna. Priloga k zahtevku mora vsebo-
vati naslednjo dokumentacijo: originalni račun ali overje-
na kopija računa, potrdilo/dokazilo o plačanem računu, 
druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma 
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu ozi-
roma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …) 
glede na posamezen ukrep. Zahtevki in priloge morajo 
biti dostavljena na Občino Brežice najkasneje do 30. 11. 
2023. Zahtevek se pošlje v e-obliki, priloge pa se oddajo 
v fizični obliki.

IX. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za po-
dročje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo poo-
blasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v 
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
če se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobi-
tve sredstev po tem razpisu za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem razpisu, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
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(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem razpisu.

X. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-
pisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentaci-
ja je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Brežice (www.brezi-
ce.si). V tem roku jo zainteresirani lahko dvignejo oseb-
no na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj, CPB 18, 8250 Brežice. Kontaktna 
oseba: Roman Matjašič, tel. 07/620-55-32, elektronska 
posta: roman.matjasic@brezice.si, vsak delovni dan v 
času uradnih ur.

Občina Brežice

Št. 410-0001/2023-4 Ob-1455/23
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v 

Občini Divača v obdobju 2014–2020 (Uradno glasilo slo-
venskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 
105/22 – ZZNŠPP in 149/22), določil Odloka o proraču-
nu Občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 53/22), Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije 
za izpeljavo postopka javnega razpisa za sofinanciranje 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za 
leto 2023, Občina Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Divača za leto 2023
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Divača, in sicer:

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (Ukrep 2) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stro-
škov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati

Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravi-

čenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki:

– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Ko-
zina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen 
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju 
navedenih občin,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v 
likvidaciji,

– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja 
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača,

– so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za 
polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 
30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili 
brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno 
leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike 
Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine 
Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 me-
sece pred oddajo vloge.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za 

nabavo vozil za cestni prevoz.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe doma-

čega blaga pred rabo uvoženega.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Divača,
– so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo 

vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti 
in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje in bodo v roku najkasneje 30 dni od prejema 
sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji,

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na ob-

močju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, 
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilir-
ska Bistrica, Koper vsaj eno leto pred oddajo vloge na 
javni razpis,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o 
odobritvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oziroma 
so to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas 
za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Sloveni-
je, imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača 
in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece 
pred oddajo vloge.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 

oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, oziroma kot zaposlena oseba 
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni 
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, 
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega pod-
jetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Di-
vača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju 
Občine Divača),

– dejavnost se mora izvajati na območju Občine 
Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o 
odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je v 
letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, 
da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2023, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 10039001 – 
Povečanje zaposljivosti (10000200 – Subvencioniranje 

http://www.brezice.si
http://www.brezice.si
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delovnih mest – tekoče leto) znaša 13.000,00 EUR, od 
tega za:

– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 3.272,97 EUR in

– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 9.727,03 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se do-
deljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« 
(OJ L352/2013).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
tovornem prevozu pa znaša zgornja dovoljena meja po-
moči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči.

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

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

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega or-
gana drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih 
točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodelje-
na po pravilu »de minimis«.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo o:

– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v rele-
vantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
tudi seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan.

Upravičeni stroški sofinanciranja za Ukrep 2 – 
spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela 
stroškov plač.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo 
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem 
dejavnosti, in sicer: kritje obveznih prispevkov za soci-
alno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih 
sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške 
in storitve.

Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev 

3.272,97 EUR ter

– za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev 
3.272,97 EUR.

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Možna je prerazporeditev sredstev med ukrepoma, 

v kolikor bi na posameznem ukrepu ostala sredstva, na 
drugem ukrepu pa bi primanjkovala sredstva (odvisno 
od števila prispelih vlog za posamezen ukrep).

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec 
v roku 20 dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo 
dokumentacijo za izplačilo:

a. za Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer 

dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonite-

tna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na 

zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba, starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let,
– zaposlitev več oseb.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– starost samozaposlene osebe,
– stopnja invalidnosti,
– osebe, ki so težje zaposljive,
– število mesecev brezposelnosti,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo 

na podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma 
do porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne 
ukrepe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je ob-
javljena na spletni strani Občine Divača na naslovu 
www.divaca.si.

Rok za predložitev vlog je do ponedeljka, 3. 4. 
2023.

8. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo 

obrazca »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukre-
pov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 
2023«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih pod-
pisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

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

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlaga-
telji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvor-
ska ulica 3a, 6215 Divača.

Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem me-
stu napis:

Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-
slovanja v Občini Divača za leto 2023 – samozaposlitev 
(če gre za samozaposlitev).

oziroma
Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-

slovanja v Občini Divača za leto 2023 – nova zaposlitev 
(če gre za zaposlitev brezposelne osebe).

http://www.divaca.si
http://www.divaca.si
http://www.divaca.si
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Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času 
ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj 
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga 
v svoji kuverti.

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

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

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

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

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

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

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi 
izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemni-
kov in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev 
razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom pre-
dložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je 
od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o 
dodelitvi sredstev.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.

10. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je mo-

žna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z 
izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vla-
gatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Ma-
carol, tel. 05/73-10-938.

Občina Divača

Št. 410-0007/2023-3 Ob-1480/23
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 
– ZZNŠPP), Odloka o proračunu Občine Divača za leto 
2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/22), Sta-
tuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Odloka o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture v Občini Diva-
ča (Uradni list RS, št. 34/12, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/16), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: Pravilnik), Lo-
kalnega programa za kulturo Občine Divača za obdobje 

2021–2024 (sprejetega na 12. redni seji Občinskega 
sveta Občine Divača, dne 30. 9. 2020), Občina Divača 
objavlja

javni razpis za leto 2023
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti  

v Občini Divača (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa: 

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Za-

kon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 
3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Odlok o proračunu 
Občine Divača za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 53/22), Statut Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Od-
lok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 34/2012, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/16), Pravilnik o sofinan-
ciranju kulturnih dejavnosti v Občini Divača (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 20/16, 22/21) (v nadaljevanju: 
Pravilnik), Lokalni program za kulturo Občine Divača za 
obdobje 2021–2024 (sprejet na 12. redni seji Občinske-
ga sveta Občine Divača, dne 30. 9. 2020).

3. Predmet javnega razpisa
Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zago-

tovljena v proračunu Občine Divača za leto 2023 na 
proračunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje 
ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij s področja 
kulture, in sicer za sofinanciranje naslednjih vsebin:

I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in 
nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture,

II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev/dogodkov v Občini Divača,

III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delo-
vanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v 
Občini Divača delujejo na področju kulture,

IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.
4. Osnovni pogoji in merila
Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so 

kulturna društva oziroma kulturne sekcije znotraj sesta-
vljenih društev in nevladne organizacije, ki delujejo na 
področju kulture.

Upravičenec za pridobitev finančnih sredstev za 
sofinanciranje programov izvajalcev kulturnih dejavno-
sti, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture ter 
sofinanciranje neprogramskih stroškov mora izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju 
Občine Divača,

– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno 
leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil 
do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– je registriran skladno s predpisi o društvih ali 
nevladnih organizacijah ter ima dejavnost s področja 
kulture opredeljeno v ustanovitvenem aktu,

– na območju Občine Divača v tekočem letu izve-
de najmanj 3 nastope ali organizira najmanj 3 kulturne 
dogodke, razen, če prijavitelj v tekočem letu iz objektiv-
nih razlogov ne more izvesti 3 nastopov ali organizirati 
3 dogodkov,

– ima v tekočem letu organizirano redno kulturno 
dejavnost kot osnovno dejavnost ali dejavnost v okviru 
posamezne sekcije, skupine in se ta dejavnost izvaja 
redno, preko celega leta,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih 
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ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zako-
nom o nevladnih organizacijah,

– dejavnost opravlja na neprofitni in nepridobitni 
osnovi,

– občini redno letno predloži dokumentacijo o pla-
nih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v 
pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

Upravičenec, ki na javni razpis prijavlja sofinanci-
ranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev oziro-
ma dogodkov v Občini Divača in sofinanciranje nakupa 
opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in 
nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima sedež v Občini Divača in deluje na območju 
Občine Divača,

– ima registrirano kulturno dejavnost najmanj eno 
leto, pri čemer se upošteva čas registracije, ki je minil 
do objave javnega razpisa v tekočem letu,

– ima urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 
in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih 
ali ima urejeno delovanje organizacije v skladu z Zako-
nom o nevladnih organizacijah,

– dejavnost opravljajo na neprofitni in nepridobitni 
osnovi,

– občini redno letno predloži dokumentacijo o pla-
nih in realizaciji, skladno z določbami opredeljenimi v 
pogodbi o sofinanciranju dejavnosti.

Merila in kriteriji, na podlagi katerih bodo vrednote-
ni upravičeni programi, prijavljeni na razpis so sestavni 
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni 
strani Občine Divača http://www.divaca.si in so sestavni 
del Pravilnika.

5. Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
predmet javnega razpisa

Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih dejav-
nosti v Občini Divača za leto 2023 je zagotovljena na 
proračunski postavki 18030304 – Sredstva za delovanje 
ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij s področja 
kulture. Za izvedbo Javnega razpisa za leto 2023 za 
sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača se 
nameni 35.000,00 EUR, od tega se nameni za:

I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in 
nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na 
področju kulture – 20.000,00 EUR,

II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih 
prireditev/dogodkov v Občini Divača – 7.000,00 EUR,

III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe 
delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organiza-
cij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture – 
5.000,00 EUR,

IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov – 
3.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega 
razpisa, morajo biti za odobrene namene na katerem-
koli področju, ki je predmet tega razpisa, porabljena v 
proračunskem letu 2023 oziroma v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

7. Razpisni rok, do katerega morajo biti predložene 
vloge za dodelitev sredstev: razpis se prične z dnevom 
objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in 
zaključi 30. dan od dneva objave v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav, vzorec po-
godbe, pogoje in merila.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača http://www.divaca.si.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-
javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3a, Divača, v času uradnih ur.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem 
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpi-
snega roka pošlje razpisno dokumentacijo v tiskani in/
ali v elektronski obliki.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, do-
kazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena osebno ali poslana po 
pošti v zaprtem ovitku na naslov: Občina Divača, Kolod-
vorska ulica 3a, 6215 Divača. Ovitek mora biti označen 
z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis – kultura 2023«.

Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež).

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do 
vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno 
v sprejemni pisarni Občine Divača v poslovnem času ali 
oddane priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka 
za predložitev vlog.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se izvede v roku 5 dni od izteka 

roka za predložitev vlog, vodi ga Komisija, odpirajo se 
ovojnice, ki so na razpis prispele pravočasno in pravil-
no izpolnjene in sicer v vrstnem redu v katerem so bile 
predložene. Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upra-
vičena oseba se s sklepom zavrže. Komisija vlagatelje 
nepopolnih vlog pisno pozove k dopolnitvi. V kolikor v 
roku 5 dni vlog ne dopolnijo, se le te zavržejo s sklepom.

Odpiranju vlog smejo prisostvovati prijavitelji oziro-
ma od njih pooblaščene osebe, ki so člani prijavitelja.

11. Obveščanje o izidu javnega razpisa: prijavite-
lji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 
15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju. 
Upravičencem bodo izdane posamične odločbe, ki bodo 
osnova za sklenitev pogodbe o sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Divača za leto 2023.

12. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil

Občinska uprava Občine Divača, Suzana Škrlj; 
tel. 05/73-10-930.

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo 
v času uradnih ur Občine Divača.

Postopek javnega razpisa poteka skladno s Pravil-
nikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Di-
vača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/16, 22/21) 
in Merili, ki so sestavni del Pravilnika. Merila so sestavni 
del razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni 
strani Občine Divača http://www.divaca.si

Občina Divača

Št. 3300-0001/2023-2 Ob-1456/23

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, 81/16 
in 11/22), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gra-
dec za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) objavlja Občina Dobro-
va - Polhov Gradec

http://www.divaca.si
http://www.divaca.si
http://www.divaca.si
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javni razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec  

v letu 2023
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za 
naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne 
kmetijske proizvodnje

– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

– Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposablja-
nje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja

– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti goz-
dov (ukrep de minimis)

– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol.

II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni 
razpis

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na 
javni razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep.

Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo pričeti pred 
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.

Kadar je predmet vloge naložba, mora vlagatelj ob 
oddaji zahtevka dokazati, da je lastnik naložbe.

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe Komisije EU št.: 
702/2014:

Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni su-
bjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z 
notranjim trgom;

– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obve-

znosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga;

– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za da-
vek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki 
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1408/2013

De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za 
pomoč dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetij-
ski proizvodnji, razen za:

– pomoči, določene na podlagi cene ali količine 
proizvodov danih na trg;

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom de-
javnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se do-
mačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvo-
ženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetij-
skih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma 
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba upo-
rablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z 
ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da pri-
marna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kme-
tijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, 
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sek-
torju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: z Uredbo Komisije 
(EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na 
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

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

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

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države člani-
ce, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.
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Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravi-
čencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de 
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstav-
ka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s 
slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013.

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali ne-
opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kme-
tijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč in 
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo 
in vodo.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala);

C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske me-
hanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali dru-

gega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opreme.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija izvaja na območju 
občine;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 
kulturnovarstveno, okoljevarstveno ...),

– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije, 
za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje 
mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetij-

skih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za po-

samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov.

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in pa-
šnikov (B).

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel;

– dokumentacija, potrebna za izvedbo naložbe;
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– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 
kulturnovarstveno, okoljevarstveno ...);

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo nalož-
be, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki 
zemljišča;

– dokazilo, da se naložba se izvaja na območju 
občine.

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih pre-
mij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom 
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti 

z naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastli-

nah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 

zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih do-
godkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripada-

jočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije 
stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih 
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami 
in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali 
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in 
ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetij-
ske proizvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju 
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, 
ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja;
– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga 

zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje, ki 
ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna 
podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna po-
godba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici;

– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste 
ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.

Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj s po-

močjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavaroval-
nih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvo-
dnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.

Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kultur-
ne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodar-
stvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija izvaja na območju 
občine;

– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepre-
mične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kulturo;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo nalož-
be, v kolikor je le to potrebno;

– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, mora 
biti v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospodarstva;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetij-
skem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.

Ukrep 5: Podpora delovanju društev, dejavnih na 
področju primarne kmetijske proizvodnje

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo 
na področju primarno kmetijsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, preda-

vanja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne 
kmetijske proizvodnje;

– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nasto-
pov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske proi-
zvodnje;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro-
izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetij-

ske proizvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upraviče-

ne stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičen-

cem na območju občine.
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Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 

stalnega bivališča v občini.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proizvodov, goz-

dnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo o 

registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za 

izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek 

dodeljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz 
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
Občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter pre-
delave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izo-
braženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družin-
skih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso 
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in uspo-
sabljanje

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje in 

predavanja, povezana z nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobra-

ževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov,

– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 
stalnega bivališče v občini.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo se-
dež na območju občine,

– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo 
sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja, 

povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji pre-
delavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;

– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na 
območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev Občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdar-
stva, razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvo-
dnih tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opre-

me.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije, izvaja na območju 

občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali 

najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne 

vlake;
– druga dokumentacija potrebna na izvedbo inve-

sticije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek do-

deljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 

ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na 
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev Občine, države ali 
Evropske unije

Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za 
šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči bolj-
šo izobrazbeno strukturo na kmetijah.
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Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali 

univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem 
kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravi-

čenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospo-
darstev;

– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem 
letu;

– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni pro-
gram kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem 
letu programov;

– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študen-
tom, ki niso vpisani v kmetijske šole;

– dijaki in študentje, ponovno vpisani v isti letnik in 
študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega go-

spodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-

silec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in štu-

denta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje 

vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 30.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep 
Višina razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva  
na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 9.000 30 %
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 400 1 %
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 2.500 8 %
Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje 5.000 17 %
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 4.000 13 %
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 2.500 8 %
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 5.000 17 %
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol 1.600 6 %

V kolikor bodo zaprošena sredstva posamezne-
ga ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega 
ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe v 
pripadajočih deležih.

Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči 
sorazmerno zniža.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za 
sredstva, dodeljena za leto 2023 vložijo zahtevek za 
izplačilo najkasneje do 30. 4. 2024.

VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji po-

šljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na 
sedežu občine.

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podat-
ki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kme-
tijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, da se nana-
šajo na javni razpis se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 7. 4. 2023.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 13. 4. 2023, 

v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.

S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumen-

taciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,

in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje 

in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima 

priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od 

odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, 
da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se 
ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča na 

predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo 
pooblasti župan.

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen 
zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sred-
stev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je ute-
meljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opre-
deljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški, za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni 
od ugotovitve vseh dejstev.

Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti med prejemnikom sredstev in Občino Do-
brova - Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisano 
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pogodbo posredovati na občino v roku 8 dni od prejema, 
drugače se šteje da odstopajo od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je 

na voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhov-
gradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na 
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, po-
sredujemo tudi po elektronski pošti.

Kontaktna oseba občinske uprave za informacije 
je Helena Čuk.

X. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici 
do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov 
občine v roku 8 dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke na 

predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2023 naj-

kasneje do 30. 11. 2024,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2024 naj-

kasneje do 30. 4. 2024.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih 

na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva iz-

plačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na 
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah 
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, 
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se 
zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobro-
va - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe 
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let.

Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sred-

stev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremičnino in 
opremo, sofinancirano iz proračuna občine, pred izte-
kom 5 let,

– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni do-
končal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu 
kot je predvideval v prijavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po tel. 01/36-

01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vpra-
šanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: 
helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 430-3/2023-2 Ob-1457/23
Na podlagi 217. do 231. člena Pravilnika o postop-

kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), Sta-

tuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 11/23) in sklepa župana 
št. 430-3/2023-1, z dne 14. 2. 2023, Občina Zagorje ob 
Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih 

šol v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 

Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol 
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023, ki po vsebini vklju-
čujejo organizacijo in izvedbo šolskih in obšolskih dejav-
nosti, ki niso v celoti financirane iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije, proračuna občine, staršev učencev 
ali iz drugih virov.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javni razpis se lahko prijavijo osnovne šole, ki 

izvajajo dodatne programe, ki so predmet razpisa in niso 
financirani iz drugih občinskih razpisov, ter izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– prijavijo program, ki je predmet razpisa,
– imajo urejeno evidenco o izvajanju dodatnih pro-

gramov in zagotovljene organizacijske, kadrovske in 
prostorske pogoje za realizacijo prijavljenih programov,

– ne prijavljajo programov z enako vsebino na dru-
ge javne razpise Občine Zagorje ob Savi za sofinanci-
ranje v letu 2023.

Programi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in so 
že sofinancirani s strani Občine Zagorje ob Savi na drugi 
osnovi, na tem razpisu ne morejo biti sofinancirani.

4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje 
programov dodatnih programov osnovnih šol: ocenje-
vanje in vrednotenje dodatnih program osnovnih šol bo 
izvedeno v skladu s kriteriji, ki so opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji.

5. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev, na-
menjenih za sofinanciranje dodatnih programov osnov-
nih šol v letu 2023, znaša 25.000,00 EUR.

6. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinan-
cirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni do 
31. 12. 2023.

7. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z 
javnim razpisom: razpisna dokumentacija je zainteresi-
ranim na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
www.zagorje.si. Prijava na razpis se vloži izključno na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo 
na naslovu Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za druž-
bene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi (kontaktni osebi Blanka Šmit, 
tel. 03/56-55-730 ali elektronski naslov: blanka.smit@
zagorje.si in Petra Mars, tel. 03/56-55-728 ali elektronski 
naslov: petra.mars@zagorje.si).

9. Način prijave in rok za oddajo vlog: vlogo lahko 
prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno 
na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora biti oddana v zaprti 
kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte 
mora biti razviden pripis »Ne odpiraj – vloga – javni raz-
pis za sofinanciranje dodatnih programov osnovnih šol 
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023«, na hrbtni strani 
pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Kot pravočasne 
bodo upoštevane bodo vloge, ki bodo na naslov naročni-
ka prispele do petka, 10. 3. 2023 do 9. ure. Vloge, ki ne 
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bodo oddane pravočasno, jih ne bodo vložile upravičene 
osebe ali bodo nepopolne tudi še po roku, določenem za 
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

10. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru: odpiranje 
vlog ter ocenjevanje in vrednotenje dodatnih programov 
osnovnih šol na podlagi podatkov iz vloge bo opravila 
strokovna komisija, ki jo je imenoval župan. Odpiranje 
vlog bo 10. 3. 2023 ob 10. uri in ne bo javno. O izidih 
razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 7 dni po izteku 
roka za prijavo na razpis. Z upravičenci, katerim bo pri-
znano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba o izvajanju 
programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2023.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-6/2023-2 Ob-1458/23
Na podlagi določil 217. do 231. člena Pravilnika o 

postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) in sklepa župana 
št. 430-6/2023-1, z dne 14. 2. 2023, Občina Zagorje ob 
Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov kapital mladih  

v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega 

razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 
1410 Zagorje ob Savi.

2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
a) Psihosocialne pomoči otrokom (od starosti 5 let 

dalje) in mladostnikom (do starosti 30 let) v obliki indi-
vidualne psihoterapije, z namenom zagotavljanja prve 
pomoči pri razreševanju duševnih stisk ciljne skupine – v 
višini 9.000,00 EUR

b) Delavno terapevtske pomoči otrokom (od 6 leta 
starosti dalje) in mladostnikom (do 26. leta starosti) – v 
višini 9.000,00 EUR

c) Preventivnih programov pomoči otrokom in mla-
dostnikom za večjo socialno vključenost oziroma in-
tegracijo v slovensko govorno okolje s poudarkom na 
psihofizičnem zdravju – v višini 2.000,00 EUR.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis za sofinanciranje programov Kapital mla-

dih v letu 2023 se lahko prijavijo javni zavodi, ki so vklju-
čeni v mrežo Kapitala mladih v Občini Zagorje ob Savi 
in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež oziroma enoto v Občini Zagorje ob 
Savi

– prijavljajo program, ki je predmet razpisa
– imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske in 

prostorske pogoje za realizacijo prijavljenega programa
– s prijavljenim programom zagotavljajo brezplač-

no udeležbo uporabnikov ter dostopnost vsem otrokom 
in mladostnikom Občine Zagorje ob Savi pod enakimi 
pogoji

– nihče od izvajalcev prijavljenega programa ni 
evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno ob-
sojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost

– vsi sodelujoči v programu dosledno upoštevajo 
predpise o varstvu osebnih podatkov

– udeleženci so vključeni v vzgojno izobraževalni 
zavod, ki ima sedež v Občini Zagorje ob Savi

– za prijavljene programe niso sofinancirani iz dru-
gih virov proračuna občine.

4. Kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje 
programov: natančnejši pogoji in zahteve so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

5. Rok za porabo sredstev: vsi programi, sofinan-
cirani na podlagi tega javnega razpisa, morajo biti izve-
deni najkasneje do 31. 12. 2023.

6. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z 
javnim razpisom: razpisna dokumentacija javnega raz-
pisa je zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine 
Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Vloga na javni razpis 
se vloži izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije.

7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na na-
slovu: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene de-
javnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagor-
je ob Savi (kontaktna oseba Petra Mars, tel. 03/56-55-728 
ali elektronski naslov: petra.mars@zagorje.si) oziroma 
blanka.smit@zagorje.si, tel. 03/56-55-730.

8. Način prijave in rok za oddajo vlog
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto 

ali oddajo osebno na naslov: Občina Zagorje ob Savi, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Prijava mora 
biti oddana v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na 
sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Ne od-
piraj – vloga – javni razpis za sofinanciranje programov 
kapital mladih v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023«, na 
hrbtni strani pa naveden naziv in naslov prijavitelja. Kot 
pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo na naslov 
naročnika prispele do 17. marca 2023 do 9. ure.

Veljavne bodo vloge, ki bodo pravilno označene in 
pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno ozna-
čene vloge bodo vrnjene prijaviteljem.

9. Obravnava vlog ter obveščanje o izidu javnega 
razpisa: odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje 
prijavljenih programov bo opravila strokovna komisija, ki 
jo je imenoval župan. Odpiranje vlog bo 17. marca 2023 
ob 11. uri in ne bo javno. O izidih razpisa bodo prijavitelji 
obveščeni v roku 20 dni od odločitve o izbiri izvajalcev. 
Z upravičenci, ki jim bo priznano sofinanciranje, bo skle-
njena pogodba o izvajanju programov ter višini in načinu 
sofinanciranja v letu 2023.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-8/2023 Ob-1461/23
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 
18/23 – ZDU-10), 217. do 231. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) in sklepa župana 
št. 430-8/2023-1, z dne 16. 2. 2023, Občina Zagorje ob 
Savi objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov invalidskih  
in humanitarnih organizacij v letu 2023  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob 

Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Programi, ki so predmet sofinanciranja: progami 

invalidskih in humanitarnih organizacij, kot jih opredelju-
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jeta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o huma-
nitarnih organizacijah (v nadaljevanju: IHO) in ki delujejo 
kot neprofitne in prostovoljne organizacije na področju 
invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva, v 
njihovih programih pa so zajete specifične potrebe čla-
nov, reševanje njihovih stisk, dobrodelnost, organizirana 
samopomoč in podobno.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo invalidske in humanitar-

ne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, ven-

dar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo doku-

mentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, mate-

rialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresni-
čevanje načrtovanih aktivnosti,

– občini dostavljajo poročila o realizaciji programov 
in načrtih za prihodnje leto,

– imajo na dan prijave na javni razpis do Občine 
Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne zapadle ob-
veznosti.

4. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 
2023 je 13.300,00 EUR.

5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2023 v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdela-
na izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisna do-
kumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
www.zagorje.si.

8. Razpisni rok in način dostave prijave: izvajalci 
morajo prijave na predpisanih obrazcih z zahtevanimi 
prilogami oddati po pošti (priporočeno) na naslov: Ob-
čina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni 
razpis, programi IHO v letu 2023«. Na hrbtni strani ku-
verte je potrebno obvezno navesti ime in naslov IHO. 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov 
naročnika do petka, 17. marca 2023 do 10. ure. Prijave, 
prejete po navedenem roku se ne bodo obravnavale in 
bodo vrnjene na naslov pošiljatelja.

9. Navedba osebe, pooblaščene za dajanje infor-
macij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Pe-
tra Mars – tel. 03/56-55-728 ali e-naslov – petra.mars@
zagorje.si).

10. Rezultati javnega razpis: odpiranje prijav na javni 
razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo vlagatelji z od-
ločbo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku 
roka za prijavo na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja 
zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbra-
nimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-16/2023 Ob-1497/23
Občina Zagorje ob Savi na podlagi določil Pravilnika 

o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-

nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), 
Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 
2023 (Uradni list RS, št. 11/23) in Statuta Občine Zagor-
je ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) objavlja

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev  

za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa 
prevoznih sredstev za potrebe športnih društev  
s sedežem v Občini Zagorje ob Savi v letu 2023

l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofi-
nanciranje upravičenih stroškov nakupa prevoznih sred-
stev za potrebe športnih društev s sedežem v Občini 
Zagorje ob Savi v letu 2023.

III. Upravičenci
Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 

le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sred-
stva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upra-
vičen. Naložba mora biti pred vložitvijo vloge zaključena.

Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki ima-
jo sedež v Občini Zagorje ob Savi, ki so v letih 2022 in 
2023 izvedla investicijo v nakup prevoznega sredstva 
za izvajanje športnih programov društva, za prevoze 
članov društva na treninge in tekmovanja (tudi izven 
meja naše države).

Sofinancirane bodo investicije, ki vključujejo nakup 
novega ali rabljenega vozila.

IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in pogoji za 
pridobitev sredstev: sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2023, pod prora-
čunsko postavko PP 70169 »Sofinanciranje investicij v 
prevozna sredstva športnih društev« v okviru podpro-
grama – 18059001 »Programi športa«, in sicer v višini 
10.000,00 EUR. Nakup novega ali starega vozila se 
po tem razpisu lahko sofinancira do 100 % vrednosti 
vozila, vendar največ do 10.000,00 EUR, Sredstva se 
bodo dodeljevala do porabe zagotovljenih proračunskih 
sredstev, potem se javni razpis zapre.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– prijavitelj je društvo s sedežem na območju Ob-

čine Zagorje ob Savi, ki deluje na območju Občine Za-
gorje ob Savi;

– so na dan objave JR za sofinanciranje investicije 
najmanj eno leto registrirani kot društvo v skladu z ve-
ljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je 
izvajanje športnih programov,

– prijavitelji morajo imeti na dan prijave na javni raz-
pis do Občine Zagorje ob Savi poravnane vse morebitne 
zapadle obveznosti,

– investicija v nakup vozila je bila izvedena v letu 
2022 oziroma 2023, vendar najkasneje do porabe sred-
stev javnega razpisa,

– prijavitelj razpolaga z dokumentacijo o nakupu 
vozila – računi oziroma dokazila o plačilu kupnine,

– prijavitelj razpolaga z dokazom o lastništvu vozila 
– prometno dovoljenje.

VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala investici-

jo nakupa prevoznih sredstev za potrebe športnih dru-
štev tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse v tem 
razpisu določene pogoje.

http://www.zagorje.si/
mailto:petra.mars@zagorje.si
mailto:petra.mars@zagorje.si
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Sredstva za sofinanciranje se bodo delila po vrstnem 
redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. V pri-
meru, če se vloga mora dopolniti, se šteje datum oddaje 
ustrezne dopolnitve za datum oddaje popolne vloge.

VII. Rok za oddajo vlog
Vloga se lahko odda kadarkoli od objave javnega 

razpisa v Uradnem listu RS do 30. junija 2023 oziroma 
do porabe sredstev. Prispele vloge po tem roku bodo 
zavržene.

Po porabi sredstev bo Občina Zagorje ob Savi o 
tem na spletni strani http://www.zagorje.si/ ter v Ura-
dnem listu RS objavila posebno obvestilo. Po objavi ob-
vestila o porabi sredstev, bodo naknadno prispele vloge 
zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

VIII. Vsebina vloge
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ 
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni 
dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno 
dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.

IX. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana na naslov: Občina Zagorje 

ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, v 
zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj 
– prijava na javni razpis – sofinanciranje upravičenih 
stroškov nakupa prevoznih sredstev za potrebe športnih 
društev« ter naziv in naslov predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pripo-
ročeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena 
osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlaga-
telji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema 
poziva k dopolnitvi vloge.

X. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem 
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način so-
financiranja

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija 
za vodenje postopka javnega razpisa za sofinancira-
nje upravičenih stroškov nakupa prevoznih sredstev za 
potrebe športnih društev (v nadaljevanju: komisija), ki 
jo imenuje župan Občine Zagorje ob Savi. Komisija, ki 
jo bo imenoval župan, bo pregledala vloge, prispele na 
razpis. Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, 
pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloge izpol-
njujejo pogoje tega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno ozna-
čene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, prepo-
zne vloge ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo 
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozne-
je v roku 15 dni od datuma odpiranja prijav.

Na podlagi predloga komisije, bo občinska upra-
va izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o 
odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofi-
nanciranja posamezne investicije. Na izdano odločbo 
se bodo prijavitelji lahko pritožili v roku 8 dni od nje-
nega prejema.

Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofi-
nanciranju upravičenih stroškov nakupa prevoznih sred-
stev za potrebe športnih društev s sedežem v Občini 
Zagorje ob Savi v letu 2023, na podlagi katere bodo 
izplačana sredstva. Izbrani upravičenec je dolžan pod-
pisano pogodbo vrniti v roku 8 dni od dneva prejema 
pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za 
sofinanciranje, občina pa ni dolžna izpolniti obveznosti, 
ki bi izhajale iz pogodbe.

Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za mo-
rebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko 
obrnete na Blanko Šmit na tel. 03/56-55-730 ali po e-po-
šti: blanka.smit@zagorje.si oziroma na Petro Mars na 
tel. 03/56-55-728 ali po e-pošti: petra.mars@zagorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 4102-66/2023-3 Ob-1466/23
Mestna občina Maribor skladno s Pravilnikom o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) z dnem 24. 2. 2023 objavlja 
Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo 
v letu 2023 sofinancirala Mestna občina Maribor 
(JPR-KUL-2023).

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-
tov, ki bodo izvedeni v letu 2023 na območju Mestne 
občine Maribor oziroma v primeru gostovanja projekta, 
v tujini.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvar-
janja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizori-
tvene umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetno-
sti, intermedijske umetnosti, knjigo, kulturno dediščino, 
film in avdiovizualne dejavnosti ter kulturno-umetnostno 
vzgojo.

Razpisni rok se zaključi dne 24. 3. 2023.
Razpisna dokumentacija je od 24. 2. 2023 do 24. 3. 

2023 dostopna na spletni strani Mestne občine Maribor/
Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina. Prijava 
na razpis je možna le kot elektronska prijava.

Mestna občina Maribor

mailto:blanka.smit@zagorje.si
mailto:petra.mars@zagorje.si
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 Ob-1452/23
Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, Vrhnika na pod-

lagi 13. seje z dne 24. 1. 2023, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

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

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

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2023.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o 
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o nazivu,
– dokazila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazila o morebitnem opravljenem ravnatelj-

skem izpitu,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (naj ne bo sta-
rejše od 30 dni).

Vsa dokazila pošljite v 15 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Vrtca Vrhnika, Tržaška cesta 2a, 1360 
Vrhnika, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet Vrtca Vrhnika

Št. 900-1/2023-2 Ob-1453/23
Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika, Trg Karla Gra-

beljška 3, 1360 Vrhnika, na podlagi sklepa št. 4 s 4. seje 
z dne 15. 2. 2023, objavlja razpis za delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje skla-
dno z veljavnim Zakonom 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, 
2/15 – Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh zah-
tevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opra-
vljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku, potrdili ne smeta biti starejši 
od 30 dni) pošljite v zaprti kuverti v roku 8 dni po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika, 
Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika, s pripisom »Prija-
va na razpis za ravnatelja«.

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

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Vrhnika

 Ob-1472/23

Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistri-
ca na podlagi 10. člena o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica (Uradne objave 
Snežnik, št. 7/2003) in sklepa Sveta zavoda Knjižni-
ce Makse Samsa Ilirska Bistrica o postopku izbora in 
imenovanja direktorja javnega zavoda Knjižnice Makse 
Samsa Ilirska Bistrica objavlja javni razpis

direktorja/direktorice 
Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica

Kandidat oziroma kandidatka mora izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični de-

javnosti.
Mandat direktorja Knjižnice Makse Samsa Ilirska 

Bistrica traja 5 let. Z izbranim in imenovanim kandidatom 
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s 
polnim delovnim časom.

Ob objavi na razpis je kandidat dolžan predložiti 
program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandi-
dat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izja-
vo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno 
obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se 
zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.

Kandidati naj priporočeno pošljejo prijave na: Svet 
zavoda Knjižnice Makse Samsa, Trg maršala Tita 2, 
6250 Ilirska Bistrica, z oznako »Prijava na razpis za 
direktorja – ne odpiraj«, v roku 8 dni od objave razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa 

 Ilirska Bistrica

 Ob-1473/23

Na osnovi sklepa z dne 16. 2. 2023, Svet zavoda 
Osnovne šole Vincenzo e Diego de Castro Piran, Vojko-
va ulica 1, 6330 Piran, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 

Razpisi delovnih mest
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v 
nadaljevanju ZOFVI), z Zakonom o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na podro-
čju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 
102/07 – ZOsn-F in 11/18 in z Odlokom o ustanovitvi OŠ 
Vincenzo e Diego de Castro Piran).

Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokov-

nem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 

kandidat ni v kazenskem postopku,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 

dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, ži-

vljenjepis,
morajo kandidati obvezno priložiti še program vodenja 
šole v italijanskem jeziku.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let. Predvideni začetek dela dne 1. 9. 2023.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa 
na naslov: Consiglio d'Istituto SE/OŠ Vincenzo e Diego 
de Castro Piran, Via Vojko 1, 6330 Piran-Pirano, s pripi-
som »Bando di concorso per il posto di lavoro di preside/ 
Prijava na razpis za ravnatelja «.

Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 
zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Vincenzo e Diego de Castro Piran

 Ob-1481/23
Svet zavoda Osnovne šole Domžale, Bistriška 19, 

1230 Domžale na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 
– ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 
127/06 – ZJZP) ter 58. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 
123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 
158/22 – ZDoh- 2AA) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – 
ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – Zdoh-2AA).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2023.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 

5 let, s polnim delovnim časom. Za čas mandata bo z 
njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem 
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (ni 

obvezno, kandidat/-ka ga lahko pridobi v letu dni od 
dneva imenovanja),

– dokazila in opis delovnih izkušenj v vzgoji in iz-
obraževanju,

– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence 
Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku (ne sme biti starejše od 30 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence 
izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedo-
takljivost (ne sme biti starejše od 30 dni),

– program vodenja zavoda za razpisano mandatno 
obdobje,

– e-poštni naslov za obveščanje
pošljite v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Osnovne šole Domžale, Bistriška 19, 1230 
Domžale, v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico!«.

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo od-
dane po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji 
dan roka za prijavo.

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

Rok za prijavo kandidatov: 22. 3. 2023.
Svet zavoda Osnovne šole Domžale

Su KS 71/2023-4 Ob-1482/23
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

22. člena Zakona o sodniški službi razpisuje

1 sodniško mesto okrožnega sodnika 
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

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

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

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

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

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

www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hor-
nav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne de-

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

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
izvolitev 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.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

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

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1485/23
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o 

notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/07, 45/08, 91/13, 189/20 – ZFRO in 130/22) 
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Judite 
Učakar Rženičnik razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika 
pri notarki Juditi Učakar Rženičnik v Kamniku  
(za določen čas – nadomeščanje notarskega 

pomočnika za čas njegove bolniške odsotnosti)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univer-

zitetni diplomirani pravnik ali diplomirani pravnik (UN) in 
magister prava, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 7. toč-
ke prvega odstavka 8. člena Zakona 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 odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem od-
vetništvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega 
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, 
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 02/020/01/2-1/23 Ob-1494/23
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitva-
mi) in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, javni razpis za 
delovno mesto 

zdravnik specialist – m/ž 
– Predstojnik organizacijske enote Varstvo otrok 
in mladine, za mandatno dobo 4 let, z možnostjo 

ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki si jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno 
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 02/020/01/2-1/23 Ob-1495/23
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitva-
mi) in 38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adol-
fa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za 
delovno mesto 

zdravnik specialist – m/ž 
– predstojnik organizacijske enote Varstvo žensk, 
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 

zdravnik;
– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravno 
kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
ca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 02/020/01/2-1/23 Ob-1496/23
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih in 

38. člena Statuta Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drol-
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ca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno 
mesto 

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Nujna medicinska pomoč,  
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 

nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih 
delovnih mestih;

– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-
jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidno število let delovne dobe na vodstvenih delovnih 
mestih;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni 
v zakonitem roku.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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 Ob-1509/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REACT EU – Javni poziv za 
Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja, obja-
vljenega v Uradnem listu RS, št. 47/22 z dne 1. 4. 2022, 
spremembe v Uradnem listu RS, št. 128/22 z dne 7. 10. 
2022 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 17/23 z dne 
10. 2. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 129.407,60 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 150.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1510/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV13 – Vavčer za prenos 
lastništva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 145/21 
z dne 10. 9. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, 
št. 122/22 z dne 23. 9. 2022:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 360.000,00 EUR oziroma skladno s proračunski-
mi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 zna-
ša 300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1511/23

Sprememba
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo 

vsebine Javnega poziva REVAV-7 – Vavčer za dvig 
digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, spremembe v 
Uradnem listu RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022, spre-
membe v Uradnem listu RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022, 

spremembe v Uradnem listu RS, št. 96/22 z dne 15. 7. 
2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 146/22 z dne 
25. 11. 2022, spremembe v Uradnem listu RS, št. 4/23 
z dne 13. 1. 2023, spremembe v Uradnem listu RS, 
št. 11/23 z dne 27. 1. 2023 in spremembe v Uradnem 
listu RS, št. 17/23 z dne 10. 2. 2023:

Sprememba se nanaša na naslednjo točko Javne-
ga poziva in začne veljati od dneva objave v Uradnem 
listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo 
predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 
znaša 1.870.000,00 EUR oziroma skladno s proračun-
skimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 
1.800.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1512/23

Zaprtje javnega poziva
V skladu s 7. točko javnega poziva objavljamo za-

prtje Javnega poziva REVAV-16 – Vavčer za digitalni 
marketing za socialna podjetja objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 47/22 z dne 1. 4. 2022 s spremembami.

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1474/23

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega poziva za izbor javnih kulturnih 

programov na področjih varstva kulturne 
dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične 

dejavnosti, ki jih bo v letih 2023–2024 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  

za kulturo (v nadaljevanju: programski poziv, 
oznaka JP-KAM 2023-2024)

Predmet programskega poziva je dveletno sofinan-
ciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev 
in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih usta-
noviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo 
kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih 
področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, 
knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost. So-
financiral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vo-
dilne vloge v javnem interesu na posameznem podro-
čju programskega poziva in je zato pomemben za vso 
Slovenijo.

Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega pro-
gramskega poziva (JP-KAM 2023-2024) za dveletno 
obdobje znaša skupaj predvidoma 350.000 EUR.

Javni poziv bo odprt od 24. 2. 2023 do 31. 3. 2023 
oziroma do porabe sredstev.

Druge objave
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Besedilo javnega poziva se 24. 2. 2023 objavi na 
spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/
javne-objave/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 213-731/2021-20 Ob-1493/23
Številka: 213-731/2021-20
Datum: 4. 1. 2023
u. p.: MNZ-UE0173-P2
Upravna enota Ljubljana izdaja po uradni dolžnosti 

na podlagi četrtega odstavka 27. člena Zakona o drža-
vljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 40/17, v nadaljevanju 
ZDRS), v upravni zadevi prenehanje državljanstva z 
odvzemom, Alanu Cinacu, s stalnim prebivališčem na 
naslovu Mala Kladuša b.b., Velika Kladuša, Bosna in 
Hercegovina, naslednjo

odločbo
1. Alanu Cinacu roj. 29. 4. 1986, državljanu Republi-

ke Slovenije, preneha državljanstvo Republike Slovenije 
z dnem vročitve te odločbe. Če Alanu Cinacu odločbe 
ni mogoče vročiti, mu državljanstvo Republike Sloveni-
je preneha z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

2. Stroškov postopka ni bilo.
Obrazložitev:
Tukajšnji upravni organ je na podlagi pobude Okro-

žnega sodišča v Ljubljani, Kazenski oddelek, Tavčar-
jeva 9, Ljubljana, po uradni dolžnosti začel postopek 
odvzema državljanstva Republike Slovenije, skladno 
s določbo 26. člena Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 40/17).

Iz omenjenega pobude Okrožnega sodišča v Lju-
bljani, kazenski oddelek je med drugim razvidno, da 
zoper Alena Cinaca tečeta dva postopka in sicer: po-
stopek izvršitve kazni 3 (treh) let zapora opr. Št. I IKZ 
3567/2013 in kazenski postopek opr. Št. I K 31356/2014 
zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa s prepovedanimi drogami po prvem odstavku 
186. člena Kazenskega zakonika. Nadalje je iz pobude 
razvidno, da omenjene zaporne kazni treh let sodišče 
ne more izvršiti, ker se Alen Cinac nahaja v Bosni in 
Hercegovini ter da izročitev kljub mednarodni tiralici ni 
možna saj je tudi državljan Bosne in Hercegovine. V 
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja neupra-
vičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami 
po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika je 
bil Alen Cinac na zaslišanju pred preiskovalno sodnico 
dne 9. 10. 2014 poučen, da se je dolžen odzivati na vsa-
ko vabilo sodišča, pa kljub temu imenovani ni pristopil 
na noben razpisan pred obravnavni narok (dne 4. 11. 
2016, 30. 11. 2018).

Skladno z določbo 26. člena ZDRS Državljanu Re-
publike Slovenije, ki dejansko živi v tujini in ima tudi tuje 
državljanstvo, se lahko odvzame državljanstvo Republi-
ke Slovenije, če s svojim delom škoduje mednarodnim 
ali drugim interesom Republike Slovenije. Za delo, s 
katerim se škoduje mednarodnim in drugim interesom 
Republike Slovenije, se šteje:

1. če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost 
meri na rušenje ustavnega reda Republike Slovenije;

2. če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe 
škoduje interesom Republike Slovenije ali če tem inte-
resom škoduje s svojim delom v državnem organu ali 
organizaciji tuje države;

3. če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki 
se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper 
javni red;

4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odklo-
ni izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti 
državljana Republike Slovenije.

Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, 
če ima potno listino državljana tuje države ali če izvr-
šuje vojaško dolžnost po predpisih te države ali če je 
zaposlena v državnem organu ali v oboroženih silah 
tuje države.

Odločba o odvzemu državljanstva Republike Slo-
venije se lahko izjemoma izda brez udeležbe stranke 
v postopku.

Osebi, ki ji je odvzeto državljanstvo Republike Slo-
venije, to preneha z dnem vročitve odločbe; če odločbe 
ni mogoče vročiti, ji državljanstvo Republike Slovenije 
preneha z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

V skladu z navedenim je tukajšnji upravni organ v 
ugotovitvenem delu postopka ugotovil, da Alan Cinac v 
Republiki Sloveniji nima prijavljenega prebivališča ter da 
je bil v preteklosti pogosti storilec kaznivih dejanj v Re-
publiki Sloveniji, zaradi katerih je bil obsojen na zaporno 
kazen treh let ter da je kljub pozivu pristojnega organa, 
v konkretnem primeru pristojnega Okrožnega sodišča 
Ljubljana, odklanjal izpolnitev z ustavo in zakonom pred-
pisane dolžnosti državljana Republike Slovenije.

Iz navedenega izhaja, da obstajajo razlogi za od-
vzem slovenskega državljanstva po 3. in 4. točki druge-
ga odstavka 26. člena ZDRS.

Tukajšnji upravni organ je po uradni dolžnosti skla-
dno z določbo 1. in 3. odstavka 33. člena ter 5. in 
7. odstavka 34. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečišče-
no besedilo in spremembe) v povezavi s 26. členom 
ZDRS z dopisom št. 213-731/2021-3 z dne 3. 11. 2021 
zaprosil Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slo-
venije, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevo, 
za pravno pomoč.

Dne 17. 1. 2022 je upravni organ prejel dopis ome-
njenega veleposlaništva in podatke posredovane s stra-
ni Ministrstva za notranje zadeve, Sektorja za pravne 
zadeve, Oddelka za administracijo Velika Kladuša, Bo-
sna in Hercegovina, iz katerih je med drugim razvidno, 
da ima Alan Cinac prijavljeno prebivališče na naslovu 
Mala Kladuša b.b., občina Velika Kladuša. Poleg ome-
njenega je bilo za Alana Cinaca posredovano tudi potr-
dilo o državljanstvu Bosne in Hercegovine, Federacije 
Bosne in Hercegovine, Unsko-Sanski Kanton, občina 
Velika Kladušta št. 07/2-10-1-1077/2022 z dne 14. 1. 
2022.

Na podlagi navedenega je tukajšnji upravni organ 
ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za odvzem državljanstva 
Republike Slovenije, ki so določeni v prvem odstavku 3. 
in 4. točke drugega odstavka 26. člena ZDRS.

Zaradi zagotovitve strankinih pravic v postopku je 
tukajšnji upravni organ prosilca, skladno s 146. v pove-
zavi s 9. členom ZUP, z dopisom št. 213-731/2021-5 z 
dne 25. 2. 2022 seznanil z ugotovitvami v zadevi spre-
jema v državljanstvo Republike Slovenije in ga pozval, 
da se v roku 8 dni po prejemu dopisa, pisno izreče o 
vseh ugotovitvah tukajšnjega organa oziroma o dejstvih 
in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo zakonite od-
ločbe.

Omenjeni dopis je bil skladno z določbo 1. odstavka 
33. člena ZUP (Za posamezna dejanja v postopku, ki 
jih je treba opraviti izven območja pristojnega organa, 
zaprosi ta organ tisti državni organ, na katerega obmo-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1211
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2003
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čju je treba dejanje opraviti. Na enak način so si dolžni 
dajati pravno pomoč med seboj tudi organi samou-
pravnih lokalnih skupnosti.) posredovan Veleposlani-
štvu Republike Slovenije v Sarajevo, da bi ga v skladu 
s poštnimi pravili Bosne in Hercegovine, osebno vročili 
Alenu Cinacu.

Dne 4. 8. 2022 je tukajšnji upravni organ prejel od-
govor Veleposlaništva Republike Slovenije iz katerega 
je razvidno, da se je dopis z ugotovitvami v postop-
ku tukajšnjega organa št. 213-731/2021-5 z dne 25. 2. 
2022 vrnil nevročen naslovniku oziroma prejemniku, z 
zaznamkom, da je bil prejemnik dne 31. 3. 2022 in 4. 4. 
2022 obveščen o prispeli pošti. Poleg dopisa sta posre-
dovani povratnici, iz katerih je razvidno, da Alen Cinac 
pošiljke ni prevzel.

Čeprav iz navedenega izhaja, da je bil dopis z 
ugotovitvami tukajšnjega organa št. 213-731/2021-5 z 
dne 25. 2. 2022 vročen skladno z določbo 4. odstavka 
87. člena ZUP (Vročitev po prejšnjem odstavku tega čle-
na velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame 
dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja 
vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po 
preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega 
odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem 
predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima predalč-
nika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko po-
šiljatelju. Pisno sporočilo iz prejšnjega odstavka mora 
vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja.) je 
tukajšnji upravni organ zaradi popolne zagotovite proce-
snega standarda oziroma instituta osebne vročitve od-
ločbe, Alena Cinaca, z dopisom št. 213-731/2021-14 z 
dne 4. 8. 2022, ponovno seznanil z ugotovitvami v pred-
metnem postopku. Omenjeni dopis št. 213-731/2021-14 
z dne 4. 8. 2022 je bil poslan Alenu Cinacu na naslovu 
Mala Kladuša b.b., občina Velika Kladuša. Iz prispele 
povratnice je razvidno, da je bil dopis osebno vročen 
materii Alena Cinaca.

Glede na to, da osebna vročitev ni bila v celoti 
opravljena, saj dopis ni bil osebno sprejet s strani Ale-
na Cinaca, je bil omenjeni dopis z javnim naznanilom 
objavljen na oglasno desko tukajšnjega organa in na 
državnem e – portalu. Ravno tako je bil omenjeni dopis 
št. 213-731/2021-14 z dne 4. 8. 2022 posredovan tudi 
Veleposlaništvu Republike Slovenije v Sarajevo, da bo 
objavljen tudi na njihovi oglasni deski. Po posredovanih 
podatkih omenjenega veleposlaništva je bil omenjeni 

dopis objavljen na njihovi oglasni deski od 1. 12. 2022 
do 16. 12. 2022.

Pri ponovnem pregledu celotne spisovne doku-
mentacije je bilo ugotovljeno, da sta bila oba dopisa 
z ugotovitvami v postopku št. z dne 213-731/2021-5 z 
dne 25. 2. 2022 in 213-731/2021-14 z dne 4. 8. 2022 
vročena Alanu Cinacu (prvi dopis skladno z določbo 
4. odstavka 87. člena ZUP, drugi pa skladno z odločbo 
96. člena ZUP) oziroma je bilo s strani tukajšnjega or-
gana opravljeno vse, da bi bil Alan Cinac seznanjen z 
vsebino predmetnega postopka.

V predmetnem postopku je bilo na podlagi podatkov 
iz uradne evidence in po uradni dolžnosti pridobljene 
podatke ugotovljeno, da je bil Alan Cinac v preteklosti 
pogosti storilec kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji, 
zaradi katerih je bil obsojen na zaporno kazen treh let 
ter da je kljub pozivu pristojnega organa, v konkretnem 
primeru pristojnega Okrožnega sodišča Ljubljana, odkla-
njal izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti 
državljana Republike Slovenije.

Iz navedenega izhaja, da obstajajo razlogi za od-
vzem slovenskega državljanstva po 3. in 4. točki druge-
ga odstavka 26. člena ZDRS, zato je tukajšnji upravni 
organ odločil, kot je to razvidno iz 1. točke izreka te 
odločbe.

Skladno z določbo 118. člena v zvezi s 113. členom 
Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določa, da 
organ odloči kdo trpi stroške postopka, koliko znašajo 
ter komu in v katerem roku jih je treba plačati, je bilo 
odločeno, kot je navedeno v 2. točki izreka odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministr-

stvo za notranje zadeve Republike Slovenije. Pisna pri-
tožba se izroči naravnost ali pošlje po pošti na Upravno 
enoto Ljubljana, Sektor za matične zadeve, tujce in 
državljanstva, Oddelek za matične zadeve in državljan-
stva, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana. Na navedenem 
naslovu se lahko poda pritožba tudi ustno na zapisnik. 
Pritožba se vloži v roku 15 dni od dneva vročitve te 
odločbe. Taksa za pritožbo v znesku 18,10 EUR po 
tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo 5 in 32/16) 
se plača na podračun enotnega zakladniškega računa 
Upravne enote Ljubljana, številka 01100-8450001482, 
sklicna številka 00 62243-7111002-200.

Upravna enota Ljubljana
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Št. 2153-2/2022/13 Ob-1460/23
V register političnih strank se pri politični stranki 

Za ljudstvo Slovenije, s kratico imena ZLS in s se-
dežem Lesično, Lesično 40, ter z matično številko: 
2702061000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
sedeža v: Ptuj, Volkmerjeva cesta 28 in sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Borut Loboda, 
roj. 23. 5. 1966, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Volkmerjeva cesta 28, Ptuj.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-1/2023/3 Ob-1312/23
Sindikat podjetja KPC Jable (v AJPES: Sindikat 

Center za kmetijstvo Jable), vpisan v evidenci statutov 
sindikatov pri Upravni enoti Domžale, pod zaporedno 
številko 3/96, na podlagi odločbe Upravne enote Dom-
žale, številka 02800-3/96-24, z dne 22. 8. 1996, je spre-
menil svoje ime in kratico v Sindikat Jablje.

Evidence sindikatov
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 Ob-1449/23
Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 

5222 Kobarid.
Direktor: Tea Florjančič, Brunov drevored 15, 5220 

Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282 

Cerkno, 77,5434 %; Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 
Cerkno, 11,9766 %.

 Ob-1450/23
Ime medija: Radio Odmev, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282 

Cerkno.
Direktor: Tea Florjančič, Brunov drevored 15, 5220 

Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, 33,3 %; 

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, 33,3 %; 
Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno, 33,3 %.

 Ob-1451/23
Ime medija: 
– tiskani mediji: Finance, Moje Finance, Manager, 

Strokovni časopis Medicina danes, Medicina in ljudje, 
Trendi, Slovenija vas vabi!, Arija;

– elektronski mediji: finance.si, mojefinance.si, ma-
nager-on.net, startaj.si, izvozniki.si, biznisplus.si, agro-
biznis.si, ovinu.si.

Izdajatelj: Časnik Finance, časopisno založništvo 
d.o.o.

Naslov: Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Firma in sedež pravne osebe: Bonnier Business 

Press AB, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm, Švedska.
Delež kapitala: 100 %.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Peter Frankl, 

direktor; Dunja Turk, prokurist.

 Ob-1467/23
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Medij: RADIO NET FM.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin: preko radij-

ske frekvence 100,2 Mhz in 99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki 

ima v njegovem premoženju najmanj 5 % delež kapitala 
ali najmanj 5 % delež upravljalskih oziroma glasovnih 
pravic: Stojan Auer, Osterčeva 7, 2000 Maribor.

Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne ose-
be, direktorja: Samo Krajnc, Letonjeva ulica 8, 2000 
Maribor.

 Ob-1468/23
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju 

izdajatelja POP TV, d.o.o., najmanj 5 % delež kapitala 
ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: 
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.

Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, di-
rektor.

 Ob-1469/23
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju 

izdajatelja Kanal A, d.o.o., najmanj 5 % delež kapitala 

ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: 
Produkcija Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.

Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, di-
rektor.

 Ob-1470/23
Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Medij: NET TV, NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe ozi-

roma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju 
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 % 
delež upravljalskih oziroma glasovnih pravic:

– Sivent d.o.o., Dunajska cesta 270, Ljubljana
– Showtec d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bo-

jana Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe: 

družba nima nadzornega sveta.

 Ob-1471/23
Ime medija: RADIO SALOMON.
Izdajatelj: RADIJSKO ZDRUŽENJE A-RADIO, 

Smerdujeva ulica 21, 1000 Ljubljana.
Zastopnik: Zlatko Čonč.

 Ob-1486/23
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, 

slovenskenovice.si, Deloindom, deloindom.si, Ona, 
Onaplus, onaplus.si, odprtakuhinja.si, Polet, polet.si, 
Super 50, Suzy in Vikend.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo d.o.o. 
najmanj 5 % delež: FMR, d.d., Medvedova cesta 17, 
1000 Ljubljana – 100 %.

Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Stojan 
Petrič, direktor; Nataša Luša, direktorica.

 Ob-1491/23
Izdajatelj medijev Adria Media Ljubljana, založni-

štvo in trženje, d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Lju-
bljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o 
medijih objavlja:

– podatke oseb, ki imajo v njenem premoženju 
najmanj 5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni 
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Tomaž 
Drozg, Strojeva ulica 24, 1000 Ljubljana; United media 
S.A.R.L., 43 Boulevard Pierre Frieden, 1543 Luxembo-
urg, Luksemburg;

– imena članov uprave oziroma organa upravljanja 
in nadzornega organa izdajatelja: predsednik uprave 
Tomaž Drozg.

 Ob-1505/23
Izdajatelj Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 

1000 Ljubljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena 
Zakona o medijih objavlja:

Medij: Svet Nepremičnin.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem 

premoženju najmanj pet odstotni delež kapitala ali naj-
manj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasoval-
nih pravic: Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 
1000 Ljubljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja 
in nadzornega organa izdajatelja: Borut Zgonc, direktor.

Objave po Zakonu o medijih
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 75/2022 Os-1276/23
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni so-

dnici Urški Jazbar, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Inter-es d.o.o., Trg svobode 19, Kanala, ki ga zastopa 
pooblaščena Odvetniška družba Ilić in partnerji d.o.o. 
iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Občina 
Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, ki jo zastopa po-
oblaščena Odvetniška družba Matelič in Matelič d.o.o. 
iz Nove Gorice in 2. pok. Emil Mihael Zega, ob sodelo-
vanju udeležencev: 1. Marija Stanič, Trg svobode 19, 
Kanal, 2. Marko Požrl, Razgled 5, Izola – Isola, 3. Hele-
na Jamnik, Glavarjeva ulica 31, Ljubljana, 4. Jana Jan, 
Vrhovci, cesta IV 1, Ljubljana, 5. Tadej Stanič, Vrhovci, 
cesta IV 1, Ljubljana, 6. Primož Stanič, Trg svobode 19, 
Kanal, zaradi dokončne vzpostavitve etažne lastnine na 
podlagi določil ZVEtL-1, sklenilo:

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o 
vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in 
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) se 
2. nasprotnemu udeležencu, to je neznanim pravnim na-
slednikom pok. Emila Mihaela Zege, postavi skrbnica za 
posebni primer Lidija Košutnik, odvetnica v Idriji. Skrbni-
ca bo zastopala neznane naslednike pok. Emila Mihaela 
Zege v nepravdni zadevi II N 75/2022 vse dokler pravni 
nasledniki ne prevzamejo postopka.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 1. 2023

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

V N 11/2022 Os-3123/22
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici sve-

tnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagateljice Ja-
smine Pehlić, Franca Rozmana Staneta 3, Kranj, zača-
sno Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, ki jo zastopa Damir Ra-
ković, odvetnik v Kranju, zoper nasprotnega udeleženca 
Mehmeda Pehlić, državljan BiH, prebivališče neznano, 
zaradi določitve ukrepov za zagotovitev varnosti žrtve 
po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v na-
daljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o 
nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), 
postavilo nasprotnemu udeležencu Mehmedu Pehliću, 
neznano prebivališče, začasnega zastopnika, odvetnika 
Sama Mirta Kavška, Cankarjeva ulica 3, Kranj.

Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni ude-
leženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred so-
diščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 2022

III N 388/2022 Os-1238/23
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici 

svetnici Janji Roblek, v nepravdni zadevi predlagatelja 
Centra za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 19, 
Kranj, zoper nasprotna udeleženca: 1. Jasmina Durato-
vić, s stalnim prebivališčem Ulica Viktorja Kejžarja 39, 
Jesenice, dejansko bivališče na Hrvaškem, naslov ni 
znan, in 2. Senad Hairlahović, Ulica Viktorja Kejžarja 39, 
Jesenice, zaradi namestitve mld. otroka v zavod, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, posta-
vilo nasprotni udeleženki Jasmini Duratović, neznano 
prebivališče (zadnje stalno prebivališče: Ulica Viktorja 
Kejžarja 39, Jesenice) začasno zastopnico odvetnico 
Mojco Košir, Cesta Železarjev 8b, 4270 Jesenice.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zasto-
pnice.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma, dokler organ za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 1. 2023

I 421/2020 Os-1349/23
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v 

Kranju I 421/2020 z dne 11. 11. 2020, upnika Domplan 
d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, proti dolžnici Jani 
Watson (Djelošević), brez stalnega ali začasnega prebi-
vališča v Republiki Sloveniji, dejansko v tujini brez znane-
ga naslova, zaradi izterjave denarne terjatve 79,00 EUR 
s pripadki, se dolžnici Jani Watson (Djelošević), brez stal-
nega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, de-
jansko v tujini brez znanega naslova, postavi začasnega 
zastopnika odvetnika Jaka Šarabona iz Kranja. Začasni 
zastopnik bo dolžnico zastopal dokler dolžnica ali njegov 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 2. 2023

VL 88693/2022 Os-1200/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika TAM-
STAN d.o.o., Jezdarska ulica 8A, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Aleksandra Koprivnik, proti dolžniku Alešu 
Bezjak, Plečnikova ulica 1, Maribor, ki ga zastopa zak. 
zast. Primož Čeh – odvetnik, Ulica kneza Koclja 35, Ma-
ribor, zaradi izterjave 748,17 EUR, sklenilo:

Dolžniku Alešu Bezjak, Plečnikova ulica 1, Maribor, 
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 odvetnik Pri-
mož Čeh, Ulica kneza Koclja 35, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2023

Objave sodišč
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VL 81956/2021 Os-1235/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, 
ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva cesta 19, 
Ljubljana, proti dolžniku Dashnor Kryezi, Veselovo na-
brežje 16, Mengeš, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik 
Benjamin Peternelj, Blatnica 1, Trzin, zaradi izterjave 
3.571,30 EUR, sklenilo:

Dolžniku Dashnor Kryezi, Veselovo nabrežje 16, 
Mengeš, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Benjamin Pe-
ternelj – odvetnik, Blatnica 1, 1236 Trzin.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2023

VL 70857/2020 Os-1236/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slove-
nija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. 
Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Kranj, proti dolžnici Tei Čupić, Ulica generala 
Levičnika 4, Koper - Capodistria, ki jo zastopa zak. zast. 
Dukič Renato – odvetnik, Kosovelov trg 1, Koper - Capo-
distria, zaradi izterjave 1.373,99 EUR, sklenilo:

Dolžnici Tei Čupić, Ulica generala Levičnika 4, Ko-
per - Capodistria, 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 začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Re-
nato Dukič, Kosovelov trg 1, 6000 Koper.

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 Ljubljani
dne 23. 1. 2023

VL 99991/2022 Os-1275/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Te-
lekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, 
ki ga zastopa Manja Grosek – odvetnica, Partizan-
ska cesta 36, Maribor, proti dolžniku Urošu Hrušman, 
Štrekljeva ulica 11, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. 
odvetnik Andrej Dežman, Razlagova ulica 11, Maribor, 
zaradi izterjave 1.532,15 EUR, sklenilo:

Dolžniku Urošu Hrušman, Štrekljeva ulica 11, Mari-
bor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Andrej 
Dežman, Razlagova ulica 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 

sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2023

VL 96512/2022 Os-1315/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska ulica 18A, Lju-
bljana po odv. Potočan Bojana - odvetnica, Dalmatinova 
ulica 7, Ljubljana, proti dolžnici Greti Kalezić, Celovška 
cesta 150, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Predan Ta-
deja - odvetnica, Pražakova ulica 12, Ljubljana, zaradi 
izterjave 294,86 EUR, sklenilo:

Dolžnici Greti Kalezić, Celovška cesta 150, Ljublja-
na se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica. 

Za začasno zastopnico se postavi Odv. Tadeja Pre-
dan, Pražakova 12, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2023

VL 394/2023 Os-1365/23
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slove-
nija, d.d., Ameriška ulica 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. 
Odvetniška pisarna Lipovec in Vidović d.o.o., Bleiweiso-
va cesta 30, Kranj, proti dolžniku Filipu Marinković, Ulica 
Tonča Dežmana 10, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Jaka 
Šarabon – odvetnik, Glavni trg 20, Kranj, zaradi izterjave 
1.360,53 EUR, sklenilo:

Dolžniku Filipu Marinković, Ulica Tončka Dežma-
na 10, Kranj se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jaka Ša-
rabon, Glavni trg 20, Kranj.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2023

II N 493/2021 Os-3861/22
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – 

svétnici Martini Kaše v nepravdni zadevi predlagateljice 
Mojce Marine Rebernik Minič, EMŠO: 2205986505367, 
Lokavec 48a, Sveta Ana, zoper nasprotnega udele-
ženca Brahima Berisha, EMŠO: 2306974500964, ne-
znanega naslova, zaradi razveze zakonske zveze, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) sklenilo:
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V nepravdni zadevi, ki se vodi pod II N 493/2021, 
se za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu 
postavi odvetnik Andrej Kac, Partizanska cesta 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 6. 12. 2022

N 89/2022-10 Os-1352/23
Okrajno sodišče v Murski Soboti po okrajni sodnici 

Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke: 1. Ana Krpič, EMŠO: 2809946505227, 
Vrtnarska ulica 5, Murska Sobota in 2. Aleksander Krpič, 
EMŠO: 1112941500222, Vrtnarska ulica 5, Murska So-
bota, ki ju oba zastopa odvetnik mag. Ronnie Christoper 
Horvat iz odv. družbe Ronnie Christoper Horvat, družba 
za opravljanje odvetniškega poklica o.p., d.o.o., Železna 
cesta 14, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Šte-
fana Peček, Sebeborci 79, Martjanci, sedaj neznanega 
bivališča, zaradi delitve solastne nepremičnine, s skle-
pom opr. št. N 89/2022-9 z dne 31. 1. 2023 nasprotnemu 
udeležencu Štefanu Pečku, na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se 
uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, od-
vetnika Dejana Rituperja, Slomškova ulica 25, Murska 
Sobota, saj je nasprotni udeleženec Štefan Peček ne-
znanega bivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 1. 2023

0050 Z 18/2021 Os-1205/23
Okrajno sodišče v Šentjurju je v zadevi zavarova-

nja upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 
Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper 
dolžnika Nobile Capuani, Via Col Fiorito 12A, San Bene-
detto del Tronto, ki ga zastopa začasni zastopnik Matej 
Grobelnik, odvetnik v Celju, dolžniku v skladu s 4. točko 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja 
Grobelnika, Pohlinova ulica 2, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec 
ne bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 13. 1. 2023

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 265/2001 Os-1061/23
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 

postopek po Romanu Bizjaku, sinu Alojza, rojenem 3. 5. 

1928, nazadnje stanujočem v Podnanosu, Podnanos 4, 
ki je umrl 14. 11. 2001.

Ker se ne ve za vse dediče, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni 
deski in na spletni strani tega sodišča. Sodišču naj se 
javita predvsem zapustnikova nečaka Henry Bizjak in 
Ruby Bizjak, otroka zapustnikovega brata Bogumila Biz-
jaka, ki je nazadnje živel v Kanadi.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s 
katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 15. 12. 2022

D 146/2021 Os-1242/23
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek št. D 146/2021 po pokojnem Branku Klešniku, 
sinu Janeza Klešnika, rojenem 24. junija 1951, z za-
dnjim znanim bivališčem Ograde 63, Stari trg pri Ložu, 
umrlem 14. junija 2021.

Vsi zapustnikovi dediči prvega in drugega dednega 
reda so se dedovanju odpovedali. Sodišču niso znani 
podatki o morebitnih dedičih tretjega dednega reda. 
Neznane dediče je sodišče vabilo z oklicem, ki ga je 
objavilo v Uradnem listu RS, na sodni deski in na spletni 
strani sodišča. V enem letu se ni nihče javil.

Upnike po pokojnem Branku Klešniku obvešča-
mo, da lahko pri naslovnem sodišču dobijo podatke o 
zapustnikovem premoženju, ki spada v zapuščino. V 
šestih mesecih od objave oklica lahko upniki zahtevajo 
prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev skladno s 142.b členom Zakona o dedovanju (če 
prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo 
potrdilo, da so vložili predlog za začetek stečaja zapu-
ščine brez dedičev).

Če v postavljenem šestmesečnem roku nihče od 
upnikov ne bo začel stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo sodišče premoženje skladno z 219. členom Zakona 
o dedovanju izročilo v last Republiki Sloveniji. Sodišče 
opozarja, da država v takem primeru ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 18. 1. 2023

D 241/2022 Os-1155/23
Na Okrajnem sodišču na Jesenicah teče zapu-

ščinski postopek po pokojni Leopoldini Žunec, ro-
jeni 25. 2. 1952, nazadnje stanujoči na naslovu 
Cesta maršala Tita 1a, Jesenice, ki je umrla 25. 7. 2022.

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-
stničine dolgove.

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

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

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 1. 2023
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O 75/76 Os-1123/23

Pred naslovnim sodiščem je v teku postopek izdaje 
dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Albertu Uršiču, 
roj. 21. 4. 1888 in umrlem 18. 7. 1976 nazadnje stanu-
jočem Neveljska pot 26, Kamnik, ki mu je bilo vrnjeno 
premoženje kot članu Meščanske korporacije Kamnik.

Kot zakonita dedinja zapustnika pride v poštev tudi 
vnukinja Marija Antonija Uršič, roj. 8. 1. 1947, ki ji je 
sodišče poskušalo vročiti sodno pisanje na naslovu Via 
Moreni 44, 34100 Trieste, Italija, vendar se je poštna 
pošiljka vrnila z oznako, da je preseljena.

Sodišče zato poziva Marijo Antonijo Uršič oziroma v 
primeru, da je pokojna njene dediče, da se v roku enega 
leta priglasijo sodišču.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom izdaje dodatnega sklepa o dedovanju na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 1. 2023

D 43/1927 Os-3680/22

Zapuščinska zadeva po pokojnem Lokatelj Luki, 
sinu Ivana, roj. dne 7. 10. 1843, nazadnje stanujočem 
na naslovu Osp 52, Črni Kal, ki je umrl dne 9. 1. 1927.

Iščejo se dediči po zapustnikovih vnukih Lokatelj 
Jordanau Francu Humbertau (9. 7. 1909–21. 6. 1935), 
Lokatelj Nazariju Petru (19. 6. 1911–24. 4. 1944) in Lo-
katelj lvanau (20. 9. 1905–1944), zapustnikovih pravnu-
kinjah Lokatelj Marčeli Mariji, 25. 11. 1929–? iz Mačkovlj, 
Lokatelj Aleksandri, poročeni Novak, 20. 6. 1921–? iz 
Trsta in Lokatelj Mariji iz Avstralije (vse zgoraj navedene 
osebe so potomci zapustnikovega sina Lokatelj Angela).

lščejo se dediči po zapustnikovi vnukinji Lokatelj 
Veroniki, poročeni Korbati, 31. 10. 1910–? iz Loga pri 
Ricmanjih 39.

lščeta se zapustnikova pravnukinja Lokatelj Alma 
Suzana poročena Foraus, 29. 11. 1930–? iz Doline 123 
oziroma njeni morebitni dediči ter zapustnikov pravnuk 
Lokatelj Bruno, 25. 9. 1934–? iz Prebenega 96 oziroma 
njegovi morebitni dediči.

Iščeta se mož zapustnikove vnukinje Lokatelj Marije 
Jožefe, in sicer Koreti Marjan iz Loga pri Ricmanjih 15 in 
zapustnikov pravnuk Koreti Alfi iz Loga pri Ricmanjih 15.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 12. 2022

D 375/2022 Os-1232/23

Zapuščinska zadeva po pok. Antonu Gregorič, roj. 
8. 7. 1840, nazadnje stanujoč Sučteti 3/88, Koper, da-
tum smrti 24. 7. 1922.

V predmetni zapuščinski zadevi iz opravljenih poi-
zvedb izhaja, da je bil zapustnik poročen z Anno, rojeno 
Fikon. Imela sta hčere Anno, Uršulo, Mario in Joanno in 
sinove Antonius, Joannesa (roj. 4. 5. 1886) in Joannesa 
(roj. 20. 9. 1888). Ker so dediči neznani, je sodišče po-
stavilo skrbnika zapuščine neznanim dedičem.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 

Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28H, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 1. 2023

D 257/2019 Os-1278/23
Zapuščinska zadeva po pok. Ivani Zubin, hčeri An-

dreja, qm Martina, neznanega datuma rojstva, z zadnjim 
znanim bivališčem v Rižani, razglašeno za mrtvo z dolo-
čenim datumom 21. 2. 1931.

V predmetni zapuščinski zadevi se iščejo dediči 
po pok. Ivani Zubin, hčeri Andreja, qm Martina, nezna-
nega datuma in kraja rojstva ter razglašena za mrtvo s 
sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 41/2016 
z dne 2. 12. 2016, s katerim je bil kot datum smrti dolo-
čen 21. 2. 1931. Zadnje znano bivališče je bilo v Rižani. 
Sodišču ni znano, ali je bila zapustnica kdaj poročena 
in ali je imela kaj potomcev, prav tako ni podatkov glede 
bratov in sester.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2022

D 426/2021 Os-1304/23
Zapuščinska zadeva po pokojnem Rojc Josipu, sinu 

Antona, roj. dne 20. 7. 1870, nazadnje stanujočem Zgor-
nje Škofije 4, Škofije, ki je umrl dne 27. 2. 1942 v Trstu.

Iščejo se dediči zapustnikovega vnuka Menon Al-
berta, dediči zapustnikovih hčerk Roiz Rosalie Marie 
in Roiz Jožefine Ivane, zapustnikovi sorojenci in njihovi 
potomci ter zapustnikovi bratranci in sestrične in njihovi 
potomci.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 31. 1. 2023

I D 537/2019-35 Os-1367/23
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski 

postopek po pokojnem Jožefu Ivanu Murglju, rojenem 
20. 8. 1944, državljanu Republike Slovenije, samskem, 
umrlem 23. 6. 2019, nazadnje stanujočem Praše 42, 
Mavčiče.

K dedovanju je, kot dedič I. dednega reda, med 
drugimi klican tudi zapustnikov sin Robert Obreza, roj. 
4. 2. 1969, vendar slednji nima prebivališča v RS, z 
naslovom prebivališča v tujini pa kljub vsem poizved-
bam sodišče ne razpolaga. Robertu Obrezi je bil s 
pravnomočno odločbo CSD Gorenjska, Enota Kranj, 
št. 1221-174/2022-31887/12 z dne 19. 12. 2022, posta-
vljen skrbnik za posebni primer.

Sodišče na podlagi tretjega odstavka v zvezi s pr-
vim in drugim odstavkom 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) poziva dediča Roberta Obrezo, da se priglasi 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
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V kolikor se slednji ne bo priglasil sodišču v roku 
enega leta, ga bo v postopku zastopal skrbnik za po-
seben primer.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 2. 2023

D 322/2022 Os-1298/23
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v 

zapuščinski zadevi po dne 12. 1. 1920 umrli Mariji Ver-
tovšek, roj. 26. 1. 1839, nazadnje stanujoči Stolovnik 6, 
p. Brestanica, drž. Republike Slovenije, izven naroka 
dne 26. 1. 2023 podaja naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojni Mariji Vertovšek, roj. 
26. 1. 1839, nazadnje stanujoči Stolovnik 6, p. Bresta-
nica, umrli 12. 1. 1920, se pozivajo, da v roku 1 leta od 
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v 
Uradnem listu RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

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

Okrajno sodišče v Krškem
dne 26. 1. 2023

III D 1677/2021 Os-3672/22
V zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Pivec, 

roj. 12. 3. 1973, drž. RS, poročen, nazadnje stan. Ob 
hitri cesti 13, Maribor, ki je umrl dne 11. 6. 2021, gre za 
zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2022

III D 162/2022 Os-3772/22
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 

sodiščem v Mariboru po dne 10. 1. 2022 umrlem Andreju 
Stamec, roj. 24. 10. 1959, drž. RS, razvezan, nazadnje 
stan. Ob Mlinščici 2 Bistrica ob Dravi, so se vsi dediči 
I. in II. dednega reda dedovanju po zapustniku odpove-
dali, zato pridejo v poštev dediči III. dednega reda. Ker 
podatki o vseh dedičih III. dednega reda niso znani, so-
dišče poziva vse dediče III. dednega reda, predvsem pa 
dediče po strani zap. očeta Antona Stameca (zap. tete in 
strice oziroma bratrance in sestrične ter njihove nadalj-

nje potomce, če so predniki že pokojni), neznanih imen 
in naslov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. III D 162/2022, v 
skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo 
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2022

I D 861/2022 Os-3820/22

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 25. 3. 2022 umrli Eleni Kor-
že, roj 10. 3. 1932, drž. RS, vdova, nazadnje stan. Pu-
pinova ulica 4, Maribor, sodišče ne razpolaga s podatki 
o morebitnih zakonitih dedičih.

Sodišče zato poziva dediče I., II. in III. dednega 
reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapu-
ščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih 
podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 12. 2022

I D 1142/2020 Os-1047/23

V zapuščinski zadevi po pokojnem Stanku Rojko, 
roj. 10. 3. 1958, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Du-
pleška cesta 203, Maribor, ki je umrl dne 28. 3. 2020, 
gre za zapuščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, 
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o 
premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v 
stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapu-
ščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine 
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila 
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih 
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upni-
ka: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine 
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti 
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel 
stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je 
predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, 
ki na podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustni-
kove dolgove.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2023

D 613/2020 Os-1058/23

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 21. 4. 1980 umrli Racman Mariji Alojziji, 
roj. Podgornik, roj. 9. 6. 1899, z zadnjim stalnim prebi-
vališčem v Trstu, Italija.
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Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stničinih obveznostih.

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

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

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 12. 2022

D 217/2022-17 Os-1194/23
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-

devi po pokojnem Adolfu Grandovec, roj. 17. 3. 1941, 
umrl 28. 1. 2006, nazadnje stanujoč R.M.B. Glen Dhu 
Molesworth 7140, Tasmania, Avstralija, objavlja nasle-
dnji oklic neznanim upnikom zapuščine brez dedičev:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Adolfu 
Grandovec, roj. 17. 3. 1941, umrl 28. 1. 2006, nazadnje 
stanujoč R.M.B. Glen Dhu Molesworth 7140, Tasmania, 
Avstralija, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Po preteku šest mesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri za-
puščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 1. 2023

D 348/2014 Os-1117/23
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po dne 13. 10. 2014 umrlem Bojanu Topolo-
vec, roj. 24. 12. 1967, državljan Republike Slovenije, 
samski, zadnje prebivališče Trg 8, Prebold, ki se vodi 
pod opr. št. D 348/2014. Zakoniti dediči po zapustniku 
so se dedovanju odpovedali.

Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da 
v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo 
zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla 
na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgo-
varja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
Okrajnem sodišču v Žalcu.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 6. 1. 2023
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Drugo preklicujejo

AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ d.o.o., Liva-
da 1A, Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500054149000, izdano na ime Primož Rešetič, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnd‑344843

Dizdarević Nijaz, Edina Kormana 8, 7000 
Sarajevo, BIH, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500064956000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gni‑344838

DMT POSREDNIŠTVO d.o.o., Brodarjev trg 14, 
Ljubljana, taksi nalepko št. G011546/07219/013, za vo-
zilo RENAULT MEGANE, reg. št. LJ 29-ARJ, veljavnost 
do 9. 7. 2025. gnw‑344849

Duh Anton, Štuki 29, Ptuj, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500051441000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnf‑344841

E-MT MANUEL ŽNIDARČIČ S.P., Rejčeva ulica 5A, 
Nova Gorica, licenco št. 014349. gnj‑344837

EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, iz-
vod licence št. 017700/032, za kamion, reg. št. CE EE-394, 
veljavnost do 8. 9. 2026. gnc‑344844

FA-MI TRANSPORT D.O.O., ZALOŠKA CE-
STA 102, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500021618003, izdano na ime Enis Šabotić, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnv‑344850

Hace Jožica, Ulica dr. Lautnerja 10, Loče 
pri Poljčanah, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500044853001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnz‑344846

Hreščak Simon, Cankarjeva ulica 42, Nova Gorica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028075002, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gne‑344842

INNA d.o.o., Škofja vas 3, Škofja vas, potrdilo o 
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposo-
bljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 620769, izdano na ime Jernej Lorenčak, izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2008. gnx‑344852

JAKOB VREČKO S.P., OPEKARNIŠKA CE-
STA 15C, Celje, digitalno tahografsko kartico, 

št. 1070500036804003, izdano na ime Milorad Jerotije-
vić, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnk‑344836

Košak Marko, Zloganje 36, Škocjan, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500068489000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gno‑344857

Lazić Nenad, Okrogarjeva ulica 3, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/1414, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. 
gnx‑344848

MICHEL GABRIJEL, S.P., OB POTOKU 24, Škoflji-
ca, izvod licence št. G013682/09446/004, za vozilo Fiat 
Ducato, reg. št. LJ-62CJL, veljavnost do 27. 12. 2027. 
gny‑344847

NEVLAS d.o.o., Kočevje, Frankopanska 4, Kočev-
je, potrdilo za voznika, št. 017050/SAT26-2-7573/2022, 
izdano na ime Dejan Stupar, veljavnost od 5. 12. 2022 
do 30. 11. 2023, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnr‑344854

OSSIS ŠPEDICIJA d.o.o., Rimska ulica 4, Sloven-
ska Bistrica, izvod licence št. GE011735/07344/011, za 
vozilo, reg. št. CELA626, veljavnost do 27. 10. 2025. 
gnb‑344845

PETER SKAZA S.P., Škale 111, Velenje, iz-
vod licence št. 018750/002, za vozilo VOLVO, reg. 
št. CE UG-911, veljavnost do 11. 12. 2027. gnu‑344851

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Lju-
bljana, žig pravokotne oblike z vsebino: PETROL 339 
Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 50. 
gnh‑344839

Rajšp Rajmund, Negova 36, Spodnji Ivanjci, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500026292002, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gng‑344840

TERZ D.O.O., KIDRIČEVA CESTA 2B, Velenje, cer-
tifikat NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/347, iz-
dan na ime Novak Pantić, izdajatelj Šolski center Celje, 
leto izdaje 2007. gnp‑344856

Vrabec Melisa, Pliskovica 6b, Dutovlje, študentsko 
izkaznico, št. 69202229, izdala Univerza v Novi Gorici. 
gnq‑344855

Vučajnk Teja, Artiče 53, Artiče, certifikat NPK, 
št. 6210.018.6.021-109-2016-28333, izdajatelj Grm 
Novo mesto, leto izdaje 2016. gns‑344853

Preklici
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