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Javni razpisi

Št. 381-17/2018/41 Ob-2880/18

Sprememba
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje 

gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje ge-
neracije »GOŠO 3A«, ki se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje 
dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehno-
logij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne na-
ložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje 
visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nasta-
jajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; 
Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih 
komunikacijskih storitev na območjih, na katerih ši-
rokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni 
tržnega zanimanja za njeno gradnjo, kjer se besedilo 
javnega razpisa spremeni tako, da se glasi:

– Prvi odstavek 24. točke: »Vloga mora biti predlo-
žena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi 
obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali 
USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem 
z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za 
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 
naslednje generacije »GOŠO 3A« za sklop 1 oziroma 
sklop 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošilja-
telja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno 
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
do 19. 10. 2018 do 12. ure.

– Drugi odstavek 25. točke: Odpiranje prispelih 
vlog bo dne 19. 10. 2018 ob 12.30, v prostorih Mini-
strstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljub-
ljana in bo javno.

Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespre-
menjene.

Ministrstvo za javno upravo

Št. 8021-92/2018-18 Ob-2870/18

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna 
razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in 
obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveni-
ji – BP2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 29/18 
z dne 26. 4. 2018 (Ob-2103/18), s spremembami in 
dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 46/18 z dne 6. 7. 
2018 (Ob-2511/18).

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po no-
vem glasi:

»1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 31. 8. 
2018, 31. 10. 2018 ter 30. 11. 2018.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 302-2/2018 Ob-2893/18

Mestna občina Celje objavlja

popravek
besedila Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči 

za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 
2028 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/18 dne 7. 9. 
2018:

1. v točki III. z naslovom »Višina razpisanih sred-
stev« se v prvem odstavku besedilo »Sredstva so 
zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 
2017« nadomesti z besedilom »Sredstva so zagoto-
vljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2018«.

2. v točki III. z naslovom »Višina razpisanih 
sredstev« se v prvem odstavku spremeni besedilo 
o predvidenih okvirnih sredstvih po področjih tako, da 
so predvidena okvirna sredstva po področjih sledeča:

– 70.000 EUR za sofinanciranje materialnih in 
nematerialnih investicij (ukrep 1)

– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komu-
nalnega prispevka (ukrep 2)

– 35.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC 
s področja podjetništva in gospodarstva:

– za sofinanciranje najemnin poslovnih prosto-
rov v višini 15.000,00 EUR (ukrep 3)

– za sofinanciranje samozaposlovanja in od-
piranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR 
(ukrep 4)

– za sofinanciranje zagona podjetij v inkuba-
torjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR 
(ukrep 5)

– 35.000 EUR za sofinanciranje stroškov promo-
cije in internacionalizacije podjetništva (ukrep 6)

– 30.000,00 EUR sofinanciranje stroškov pro-
mocije Celja kot prepoznavne turistične destinacije 
(ukrep 7)

– 30.000 EUR za sofinanciranje svetovanja in 
razširjanja znanja (ukrep 8) in sofinanciranje uspo-
sabljanja in izobraževanja podjetnikov in zaposlenih 
v podjetjih (ukrep 9).
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2. v točki IV. z naslovom »Splošni pogoji za so-
delovanje na razpisu« se v osmem odstavku besedilo 
»Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za 
stroške za obdobje od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018, za 
ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 2018.«, 
spremeni tako, da sedaj glasi:

»Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de mini-
mis za stroške za obdobje od 2. 10. 2017 do 31. 8. 
2018, za ukrep 7 pa za bodoče aktivnosti do 31. 12. 
2018.«

3. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpi-
sa po posameznih ukrepih« se pri 3. ukrepu »Sofi-
nanciranje najemnin poslovnih prostorov« v drugem 
odstavku besedna zveza »za obdobje od 1. 11. 2017 
do 31. 8. 2018« spremeni tako, da sedaj glasi: »za 
obdobje od 2. 10. 2017 do 31. 8. 2018«.

4. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa 
po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanci-
ranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest« v drugem odstavku besedilo spremeni tako, 
da sedaj glasi:

»Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 

11 mesečnih plačanih obveznih prispevkov;
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta 

v višini do 11 mesečnih plačanih obveznih prispevkov;
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega 

iskalca prve zaposlitve z najmanj visoko ali univer-
zitetno izobrazbo v višini do 11 mesečnih plačanih 
obveznih prispevkov«.

5. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa 
po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanci-
ranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest« v tretjem odstavku besedilo »od 1. 11. 2017« 
nadomesti z »od 2. 10. 2017«.

6. v točki V. z naslovom »Osnovni pogoji razpisa 
po posameznih ukrepih« se pri 4. ukrepu »Sofinanci-
ranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih 
mest« v petem odstavku besedilo »kot nove zapo-
slitve se štejejo zaposlitve novih delavcev od 1. 11. 
2017 dalje in za katere še ni bila dodeljena pomoč iz 
tovrstnih razpisov« spremeni tako, da sedaj glasi: »kot 
nove zaposlitve se štejejo zaposlitve novih delavcev 
od 2. 10. 2017 dalje in za katere še ni bila dodeljena 
pomoč iz tovrstnih razpisov«.

7. v točki VI. z naslovom »Rok oddaje vlog in na-
čin prijave« se spremeni besedilo prvega odstavka, 
ki sedaj glasi:

»Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja 
v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, najkasneje do 1. 10. 2018, do 
15. ure, za ukrepa 8 in 9 pa najkasneje do 24. 9. 2018, 
do 15. ure.«

8. spremeni se celotno besedilo točke X. z na-
slovom »Dodatne informacije« tako, da sedaj glasi:

»Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko za-
interesirani pridobijo na spletni strani Mestne občine 
Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila. Vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresi-
rani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti 
na naslov: mestna.obcina.celje@celje.si do vključno 
26. 9. 2018 do 12. ure, za ukrep 8 in 9 pa do 11. 9. 
2018 do 15. ure. Mestna občina Celje bo odgovore 
objavila na svoji spletni strani poleg razpisne doku-
mentacije najkasneje do 26. 9. 2018 do 17. ure, za 
ukrep 8 in 9 pa do 14. 9. do 14. ure.«

Mestna občina Celje

Št. 6316-10/2018-1 Ob-2890/18

Na podlagi 173. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izva-
janja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 
in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zve-
zi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 
– ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z Nacional-
no strategijo odprtega dostopa do znanstvenih ob-
jav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, 
št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015, Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih 

znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: Agencija).

2. Predmet in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izda-

janja domačih periodičnih znanstvenih publikacij (v 
nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja 
domačih periodičnih (izhajajo najmanj enkrat letno) 
znanstvenih publikacij z znanstveno vsebino, ki so po-
membne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo 
in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih periodič-
nih znanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) 
v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanistič-
nih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehni-
ških in naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem 
omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, 
ki so:

– aktualne in temeljnega pomena za razvoj dolo-
čenega znanstvenega področja ali podpodročja;

– pomembne za razvoj slovenske znanstvene ter-
minologije;

– pomembne za predstavljanje slovenskih znan-
stvenih dosežkov v domačem in mednarodnem pro-
storu;

– pomembne za širjenje novih znanstvenih spo-
znanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljav-
nim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim stan-
dardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

3. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje 
ter način za porabo dodeljenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa znaša 
v obdobju 2019–2020 predvidoma 2.100.000,00 EUR. 
Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi mo-
žnostmi. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti 
porabljena v letu, za katerega so dodeljena.

Agencija bo z izbranimi prijavitelji na javnem raz-
pisu sklenila letne pogodbe o sofinanciranju v okviru 
proračunskih možnosti.

Agencija sofinancira izdajanje publikacij, ki so 
izdane v obdobju 2019–2020.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki 

so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri 
Agenciji, založbe (gospodarske družbe ali zavodi, 
ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij) ter društva, 
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vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem 
interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav 
tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega 
zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v na-
daljnjem besedilu: prijavitelj).

Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij 
se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem 
interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo 
vodi MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro-
cja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejav-
nost/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_
podrocju_raziskovalne_dejavnosti/ in se uporablja do 
vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem 
interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizaci-
jah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji 
za javnopravne evidence in storitve.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– publikacija izhaja že najmanj eno leto pred jav-

nim razpisom;
– publikacija izhaja v skladu z letnim načrtom 

v letu pred objavo javnega razpisa;
– publikacija ima naslov na svetovnem spletu 

(vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom);
– publikacija ima ustrezno ISSN številko;
– v primeru, da ima publikacija objavljene znan-

stvene članke v tujem jeziku, morajo biti objavljeni 
najmanj povzetki člankov v slovenskem jeziku;

– v primeru, da ima publikacija objavljene znan-
stvene članke v slovenskem jeziku, morajo biti obja-
vljeni najmanj povzetki člankov v angleškem jeziku 
(izjemoma v drugem svetovnem jeziku);

– prijavitelj je dolžan hraniti pisne recenzije znan-
stvenih člankov za obdobje zadnjih štirih let, ki morajo 
biti vedno dostopne Agenciji, oziroma za obdobje iz-
hajanja publikacije, če je to krajše od štirih let;

– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sred-
stev sofinanciranja;

– prijavitelj lahko na javni razpis odda samo eno 
prijavno vlogo za posamezno publikacijo;

– prijavitelj za isti namen in z istim revijalnim pro-
gramom še ni sofinanciran iz drugih javnih razpisov 
in z njim ne bo presegel dovoljenih zneskov državne 
pomoči po pravilu »de-minimis«;

– da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilnega prenehanja;

– publikacije, katerih izdajo sofinancira Agencija, 
se morajo predstaviti v spletnem mediju; (obvezna je 
oddaja revij v predpisani elektronski obliki Narodni in 
univerzitetni knjižnici za namene objave na javno do-
stopnem portalu Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si 
takoj ob izdaji ali najkasneje ob izdaji naslednje šte-
vilke (navodila za oddajo so dostopna na http://www.
dlib.si/documents/2014/navodila_ARRS_oddaja.pdf));

– prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogod-
bene obveznosti iz predhodnega leta do Agencije;

– publikacija je zajeta v mednarodnih bibliograf-
skih bazah podatkov, ki se upoštevajo pri kategoriza-
ciji znanstvenih publikacij (BIBLO-A), oziroma v se-
znamu znanstvenih revij, ki niso vključene v medna-
rodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo 
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLO-B), ki 
je dostopen na spletnih straneh Agencije.

6. Uvrstitev publikacije v kategorije in sofinan-
ciranje

Višina sofinanciranja posamezne publikacije, pri-
javljene na javni razpis, je odvisna od uvrstitve publi-
kacije v kategorije publikacij na podlagi kazalnikov, 

določenih v 6.1. točki tega javnega razpisa in nor-
mativov za sofinanciranje, določenih v 6.2. točki tega 
javnega razpisa.

Direktor Agencije za izvedbo uvrstitve publikacije 
v kategorije publikacij in izračun višine sofinancira-
nja s sklepom imenuje strokovno komisijo. Strokovna 
komisija ima najmanj 3 člane, ki so lahko zunanji ali 
zaposleni v Agenciji.

Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje prijav in preverjanje formalne popol-

nosti prijav v smislu njihove pravilne označenosti ozi-
roma pravočasnosti v skladu z 8. točko tega javnega 
razpisa; preverjanje formalne popolnosti prijav v smi-
slu popolnosti dokumentacije; upošteva se manjša 
odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije, ki ne 
vplivajo na vsebino prijave in razvrstitev prijave skla-
dno z razpisnimi pogoji za izbor prijav;

– preverjanje upravičenosti prijavitelja za sodelo-
vanje na tem javnem razpisu v skladu s 4. točko tega 
javnega razpisa ter preverjanje izpolnjevanja razpi-
snih pogojev za sodelovanje na javnem razpisu, ki so 
določeni v 5. točki tega javnega razpisa;

– ocena prijave na podlagi kriterija »Kakovost pri-
jave podporne dejavnosti« (uvrstitev publikacij v ka-
tegorije publikacij);

– izračun višine letnega sofinanciranja v skladu 
s točko 6.2. in 6.3. tega javnega razpisa;

– izdelava finančno ovrednotenega predlo-
ga prednostnega seznama prijav.

Komisija lahko v postopku ocenjevanja od prijavi-
telja zahteva predložitev dokaznih izvodov za celoten 
letnik 2017.

V postopku izbora prijav bo Agencija obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila, in ki prispejo 
na Agencijo v roku, določenem s tem javnim razpi-
som. Nepravočasnih oziroma nepravilno označenih 
prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene 
prijaviteljem.

Prijave neupravičenih prijaviteljev ter prijave, pri 
katerih niso izpolnjeni razpisni pogoji ali prijave, ki 
niso uvrščene v nobeno od kategorij publikacij, se 
na predlog strokovne komisije, s sklepom direktorja 
zavrnejo.

6.1. Kazalniki za uvrstitev v kategorije publikacij 
in število točk

Za ocenjevanje po kriteriju »Kakovost prijave 
podporne dejavnosti« bo strokovna komisija uporabi-
la naslednje kazalnike:

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija 
je zajeta v mednarodnih bibliografskih bazah podat-
kov SCOPUS ali WoS (kategorije 1–4 iz tabele A);

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija 
je zajeta v drugih mednarodnih bibliografskih bazah 
podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstve-
nih publikacij (kategorija 5 iz tabele A);

– Kakovost znanstvene publikacije – publikacija 
je zajeta v seznamu znanstvenih publikacij, ki niso 
vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, 
se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publi-
kacij (kategorija 6 iz tabele A).

Glede na navedene kazalnike, bo strokovna ko-
misija uvrstila prijavljene publikacije v šest kategorij 
publikacij (od 1 do 6), kot izhaja iz tabele A.

Največje možno število točk za kriterij »Kakovost 
prijave podporne dejavnosti« je 100 točk. Število točk 
se dodeli glede na uvrstitev v eno od kategorij (1–6) 
(tabela A).
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Tabela A

Kategorije Uvrstitev publikacije v bibliografske baze podatkov Število 
točk

OK (odstotek 
kategorije)

1 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 1. četrtini publikacij 100 100 %
2 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 2. četrtini publikacij 95 95 %
3 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 3. četrtini publikacij 90 90 %
4 v bazah SCI/SSCI ali Scopus v 4. četrtini publikacij ali v AHCI 85 85 %

5
so zajete v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, 
ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf
80 80 %

6
znanstvene publikacije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske 

baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij: 
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf

60 60 %

Pri uvrstitvi publikacije v bazo Scopus se upošte-
va uvrstitev v najvišjo četrtino, kot jo prikaže COBISS 
(gl. povezavo v Tabeli A pri kategoriji 5) oziroma Jour-
nal Search na Scimagojr na spletni strani http://www.
scimagojr.com/journalsearch.php za zadnje dostopno 
leto.

6.2. Normativi za izračun višine letnega sofinan-
ciranja

Za izračun višine letnega sofinanciranja se upošte-
vajo naslednji normativi:

1. število avtorskih pol na leto (redna izdaja; 
upošteva se največ 140 avtorskih pol na letnik; avtorska 
pola obsega 30.000 znakov (črk, številk, ločil, presled-
kov) ali približno 16 tipkanih strani) (A),

2. priznani stroški v skladu s 6.4. točko tega jav-
nega razpisa na eno avtorsko polo (D).

6.3. Način izračuna letnega sofinanciranja
Višina letnega sofinanciranja za posamezno publi-

kacijo se izračuna na naslednji način:

Višina letnega sofinanciranja = A • D • OK • f

A: št. avtorskih pol na leto,
D: maksimalno sofinanciranje na avtorsko polo, 

v pavšalni vrednosti 400 EUR,
OK: odstotek kategorije – odvisen od uvrstitve pu-

blikacije v eno izmed kategorij publikacij (glej Tabelo A),
f: enoten faktor za sorazmerno uskladitev izraču-

nanih sredstev Σ(Ai • OKi • D) z razpisanimi sredstvi 
(faktor f se v formuli upošteva le, če vsota vseh (vse 
prijave v okviru javnega razpisa) upoštevanih zneskov 
sofinanciranja preseže razpoložljiva finančna sredstva 
javnega razpisa in se tako upoštevani zneski sofinan-
ciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih 
finančnih sredstev).

Višina sofinanciranja za posamezno publikacijo ne 
more presegati 25.000,00 EUR na leto. Višina sofinanci-
ranja ne more presegati zaprošenih sredstev. V primeru, 
da vsota izračunanih sredstev sofinanciranja preseže 
razpoložljiva finančna sredstva, se izračunani zneski 
sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posa-
mezno prijavo:

a) Agencija najprej za vse prijave izračuna A • D • OK;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja 

iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih 
sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi, 
se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru, 
da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega 
odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upo-

števa izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega 
odstavka oziroma

v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja 
iz točke a) tega odstavka višji od 25.000,00 EUR, se 
upošteva znesek 25.000,00 EUR; v primeru, da je izra-
čunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka 
nižji od 25.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek 
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;

c) Agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega od-
stavka in upoštevajoč omejitve iz točke b) tega odstav-
ka, določi upoštevan znesek sofinanciranja;

d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega 
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže 
razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se upo-
števani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z ob-
segom razpoložljivih finančnih sredstev (f = razpoložljiva 
finančna sredstva/upoštevani zneski sofinanciranja).

V primeru, da se obseg publikacije v posameznem 
letu zmanjša za več kot 20 % obsega prijavljenih letnih 
avtorskih pol, Agencija ustrezno prilagodi sofinanciranje 
tako, da na novo izračuna višino sofinanciranja za po-
samezno leto v skladu s točko 6.3. ob istem faktorju f. 
Agencija preveri realizacijo obsega avtorskih pol v po-
sameznem letu.

6.4. Pri izdajanju publikacije Agencija sofinancira 
stroške tiska, stroške priprave za tisk (stroške obliko-
vanja in računalniškega preloma), stroške odpošilja-
nja, stroške priprave spletne izdaje, uredniško delo in 
stroške lektoriranja. Agencija ne sofinancira avtorskih 
honorarjev piscem člankov.

7. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi finanč-
no ovrednotenega predloga prednostnega seznama pri-
jav strokovne komisije Znanstveni svet agencije sprej-
me predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, na 
podlagi katerega direktor Agencije sprejme obrazložen 
sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

8. Odprti/prosti dostop do recenziranih znanstvenih 
objav

V skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa 
do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Slo-
veniji 2015–2020* mora vsak upravičenec v obdobju 
od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do 
vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo 
na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Publi-
kacije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo 
recenzirane članke in je njihovo izdajanje sofinancirano 
z nacionalnimi javnimi sredstvi, morajo biti odprto do-
stopne. Recenzirani članki iz teh publikacij morajo biti 
odprto dostopni takoj ob objavi, avtorske pravice naj 
bodo upravljane s prostimi licencami.
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Prijavitelji se zavežejo, da bodo zagotovili prost do-
stop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih publikacij.

*Spletni naslov: http://www.mizs.gov.si.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 

način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijavitelj mora predložiti:
a. V celoti izpolnjen prijavni obrazec 

ARRS-ZPP-JR-Prijava-2018, in sicer:
– v enem izvodu v elektronski obliki na naslov raz-

pis-periodika-znanstvena@arrs.si (kot prilogo z nazi-
vom ARRS-ZPP-JR-Prijava-2018-Priimek.doc, kjer je 
»Priimek« priimek kontaktne osebe prijavitelja; zaradi av-
tomatične obdelave podatkov je zaželen format .doc), in

– v enem izvodu, s podpisi in žigom, v papirni obliki, 
ki mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje izda-
janja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 
2019 in 2020« na naslov Agencije.

V vsaki poslani ovojnici z oznako je lahko le ena 
prijava.

b. V primeru, da je prijavitelj založba, mora k prijavi 
priložiti izjavo, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z za-
laganjem knjig, revij.

c. V primeru, da v prijavi gospodarska družba na-
stopa kot prijavitelj ali sofinancer, mora k prijavi priložiti 
obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.

Rok za oddajo prijav:
Za pravočasno se šteje prijava, ki je
– oddana v elektronski obliki na naslov razpis-peri-

odika-znanstvena@arrs.si do 29. 10. 2018 do 14. ure in
– prispe v papirni obliki v glavno pisarno Agencije 

do 29. 10. 2018 do 14. ure; kot pravočasne se po tej ali-
neji štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz 
Slovenije do 29. 10. 2018 do 14. ure (poštni žig).

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki 
so v roku oddane v obeh oblikah, v papirni obliki in po 
elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav-
nih obrazcev odgovoren prijavitelj.

10. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo predvidoma 5. 11. 2018 ob 10. uri v prostorih 
Agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca leta 2018.

12. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (Obrazec ARRS-ZPP-JR-Prija-

va-2018),
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo
Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 

v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani Agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na Agenciji pri Aleksandri Panič, po 
tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6316-12/2018-1 Ob-2891/18
Na podlagi 8. in 11. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvaja-
nja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 
in 79/17) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o razi-
skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 

9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg) Javna agen-
cija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ble-
iweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenje-

vanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik);

– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise – ura-
dno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018 
in 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 
z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018 in 6319-2/2013-47 
z dne 17. 8. 2018; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje stroškov konzorcija za elektronski 
dostop do vsebin zbirke najkakovostnejših znanstvenih 
revij z visokimi faktorji vpliva ali uvrščenih med prvih 5 
na znanstvenih področjih v celotnem besedilu, z name-
nom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih 
znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe razisko-
valne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji.

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Predvidena višina sredstev javnega razpisa znaša 

okvirno 255.000 EUR. Realizacija je vezana na zagoto-
vitev sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2018.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila 
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih mo-
žnosti.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne 

pravne osebe, in zavodi, vpisani v zbirko podatkov o izva-
jalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) 
pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis, 
morajo opravljati informacijske storitve za širši krog upo-
rabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavno-
sti ter morajo biti nosilec konzorcija. Knjižnice in zavodi se 
lahko prijavijo v obliki konzorcija (v nadaljnjem besedilu: 
prijavitelji). V konzorcij morajo biti vključene najmanj štiri 
univerze in najmanj štirje javni raziskovalni zavodi oziro-
ma celotno znanstveno področje, ki ga konzorcij pokriva.

5.2. Prijava mora temeljiti na podlagi cenikov ali 
pridobljenih ponudb.

5.3. Prijavitelju se lahko odobrijo sredstva največ do 
višine ponudb iz predloženega seznama.

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in upo-

rabe pričakovanih rezultatov raziskav,
– kakovost in učinkovitost izvedbe upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. 

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga 
določata Pravilnik in Metodologija.

Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znanstve-
noraziskovalne vede.
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7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu 
2018 za plačilo stroškov konzorcija za elektronski do-
stop do vsebin v celotnem besedilu, ki zapadejo v plačilo 
v letu 2018.

8. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil 
o izpolnjevanju pogojev

Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen 
in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-ML-02-2018 – 
Prijavna vloga za sofinanciranje nabavnih konzorcijev 
v letu 2018.

Poleg prijavnega obrazca sta sestavna dela razpi-
sne dokumentacije tudi Metodologija in Pravilnik.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj 

s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na na-
slov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem iz-
vodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za 
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren 
prijavitelj.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinan-
ciranje nabavnih konzorcijev v letu 2018« ter z naved-
bo naziva in naslova prijavitelja v glavno pisarno Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov 
agencije do vključno srede, 10. 10. 2018, do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 10. 10. 
2018, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje nabavnih 
konzorcijev v letu 2018 » je lahko le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti 
popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo pri-
javitelji posredovati do vključno srede, 10. 10. 2018, do 
12. ure.

d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo 
na agencijo v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne 
dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži pri-
javni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne 
bo upoštevala. Nepravočasnih in nepravilno označenih 
prijav (glej točko b) komisija za odpiranje ne bo obrav-
navala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene 
prijavitelju (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče 
razbrati prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne pri-
jave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v petek, 12. 10. 2018, ob 10. uri, v sobi 303 
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odpi-
rajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v osmih dneh od sprejema sklepa di-
rektorja agencije o sofinanciranju nabavnih konzorcijev.

12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in prijav-
ni obrazec z razpisno dokumentacijo bodo od dneva 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni 
na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si/sl/raz-
pisi/). Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo se 
lahko dobi tudi v času uradnih ur v glavni pisarni Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

13. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko 
zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali 
po telefonu 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure 
ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2852/18
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 
111/13 in 68/16; v nadaljevanju: ZUIJK), prvega od-
stavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem cen-
tru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 18/13, 19/214 in 63/16; v nadaljeva-
nju: ZSFCJA), tretjega odstavka 3. člena in prvega od-
stavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski filmski 
center, javna agencija Republike Slovenije objavlja javni 
razpis (v nadaljevanju: javni razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje reali-
zacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del 
za študijsko leto 2018/19.

Besedilo navedenega javnega razpisa bo od dne 
21. 9. 2018 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center, javna agencija  
Republike Slovenije

 Ob-2872/18
Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. čle-

nu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arhe-
ološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno 

listino Slovenskega arheološkega društva  
za izjemne dosežke na področju arheologije  

v Republiki Sloveniji
Nagrado Slovenskega arheološkega društva pode-

ljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske 
stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheo-
loške stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo 
ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po-
deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni 
dosežek s področja arheologije: razstavne in konser-
vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne 
publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar-
heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje 
ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se 
podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so 
s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem 
s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije 
v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in 
ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini 
izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripo-
mogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, pred-
stavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo 
in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu 
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vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, 
priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko 
kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prire-
ditev realiziranih v letu 2017. Za nagrado in priznanje 
s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko 
kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v za-
dnjih nekaj letih.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslu-
žno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali 
institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali stro-
kovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije 
v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo 
najkasneje do vključno 15. oktobra 2018 na naslov Slo-
vensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom Nagrade SAD.

Slovensko arheološko društvo

 Ob-2842/18
Na podlagi Pravilnika Zveze društev slovenskih li-

kovnih umetnikov Sekcije ilustratorjev iz leta 1993 Zveze 
društev slovenskih likovnih umetnikov – Sekcije ilustra-
torjev v sodelovanju s Kulturnim in kongresnim centrom 
Cankarjev dom razpisuje

13. Slovenski bienale ilustracije,
ki bo potekal v galeriji Cankarjev dom od 27. 3. 

2019 do 19. 5. 2019.
Pogoji sodelovanja
Na Slovenski bienale ilustracije so vabljeni čla-

ni Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, člani 
Društva oblikovalcev Slovenije, založniške hiše in drugi 
ilustratorji preko javnega razpisa in z neposrednim po-
šiljanjem prijavnic.

Avtorji morajo oddati štiri izvirna likovna dela ene 
tematske celote, primerne za predstavitev, ki so bila ob-
javljena v knjigi ali reviji po letu 2013 ali dela pripravljena 
za avtorski projekt.

Prijavite lahko dela v kategorijo umetniške ali polju-
dnoznanstvene ilustracije.

Dela brez paspartujev (naj ne presegajo velikosti 
70 x 100 cm) dostavite v Galerijo ZDSLU na Komen-
skega 8 v Ljub ljani, vsak delavnik od 24. 9. 2018 do 
10. 12. 2018 med 11. in 16. uro, kjer lahko predčasno 
dvignete tudi prijavne obrazce. Prijavni obrazci so dosto-
pni tudi na spletnem portalu Cankarjevega doma www.
cd-cc.si/sl/kultura/razstave in na spletni strani ZDSLU 
www.zdslu.si/projekti-in-gradiva/slovenski-bienale-ilu-
stracije/.

Vsako likovno delo mora imeti na hrbtni strani na-
lepko (priložene na posebnem listu) oštevilčeno od ena 
do štiri. Avtor mora poslati tudi lastnoročno podpisano 
prijavo za razstavo. V primeru, ko so prijavljena dela že 
izdana v knjižni obliki, vas prosimo, da knjigo priložite. 
Priložite tudi skene prijavljenih ilustracij na CDju ali USB 
ključu.

Pravila Slovenski bienale ilustracije
Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja, 

bo pregledala petčlanska strokovna žirija. Žirijo določi 
kustos Cankarjevega doma v sodelovanju z IO Sekcije 
ilustratorjev ZDSLU. Žirija bo izbrala razstavljavce po 
merilu umetniške kvalitete del. Žirija si pridružuje pra-
vico, da določi število razstavljenih ilustracij glede na 
prostorske omejitve. Avtorji, ki razstavljajo, dovoljujejo, 
da se njihova dela reproducirajo v razstavnem katalogu 
in spremljajočih tiskanih materialih (plakat, vabilo, raz-
glednice) ter uporabo reprodukcij sodelujočih ilustracij 
v reklamne namene bienala in za pridobivanje sponzor-
jev, kar potrjujejo s podpisom na prijavnem listu.

Strokovna žirija podeli nagrade za knjižno ilustracijo 
za leto 2019: nagrado Hinka Smrekarja, plaketo Hinka 
Smrekarja (2), priznanje Hinka Smrekarja (2), nagrado 
za življenjsko delo.

(Če se žirija tako odloči, lahko podeli tudi druge 
nagrade in pohvale.)

Programski okvir Slovenskega bienala ilustracije 
je seznanjanje strokovne javnosti in ljubiteljev ilustra-
cije z najnovejšimi likovnimi dosežki na tem področju 
in promocijo le-teh med založniki. Termin razstave se 
izjemoma ne pokriva s terminom razstave Slovenskega 
knjižnega sejma.

Slovenski bienale ilustracije zagotavlja možnosti za 
nadaljnji razvoj naše, po kvaliteti tudi v tujini priznane ilu-
stracije, ter kontinuiteto njene prisotnosti v slovenskem 
in mednarodnem prostoru.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

Št. 410-237/2018 Ob-2844/18
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-

dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), določil 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2017 (Ura-
dni list RS, št. 86/16) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, 
Krško

javni razpis
za sofinanciranje dogodkov v občini Krško  

za leto 2018 – dodaten
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje dogodkov, ki jih organizirajo sub jekti, 
ki delujejo na območju občine Krško ter promovirajo 
občino Krško izven meja občine Krško. Dogodki in pro-
mocija se bodo izvajali v letu 2018.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 
ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež/prebivališče v občini Krško,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo 

o svojih aktivnostih in brezplačno sodeluje na dogodkih, 
ki jih organizira Občina Krško oziroma društva, ki izje-
moma pripravijo dogodek v občini Krško,

– svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku 
(info@cptkrsko.si),

– s svojim delom promovirajo ali povečujejo prepo-
znavnost občine Krško in

– predmet financiranja je v javno korist.
Društvo se na razpis lahko prijavi enkrat letno ter 

z istim dogodkom ne sme kandidirati oziroma pridobiti 
sredstva na drugem razpisu Občine Krško oziroma kra-
jevni skupnosti.

Podatki o dogodku morajo biti objavljeni v Meseč-
niku in napovedniku spletne strani Občine Krško www.
krsko.si.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena viši-
na sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in 
promocije občine Krško izven meja občine v letu 2018, 
je 3.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračun-
ski postavki 1138 – Stroški pokroviteljstev in prireditev 
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NORP. Sredstva se delijo na podlagi točkovanja, ki ga 
komisija izvede na podlagi meril, ki so sestavni del tega 
razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih 
sredstev je 850,00 €; v primeru izplačila fizični osebi je 
najvišji možen znesek 850,00 € bruto. Razpis je odprt 
do porabe sredstev.

V. Rok za črpanje sredstev: koristnik je dolžan 
v roku 10 dni od dogodka poslati poročilo s finančno 
konstrukcijo. Plačilo bo izvedeno 30. dan od prejema 
poročila. Za dogodke izvedene v mesecu decembru se 
bo plačilo izvedlo v mesecu januarju in bo bremenilo 
proračun Občine Krško za leto 2019.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelji, ki so redno oziroma v celoti izpolnjevali 

svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško,
– vlagatelji za prijavljeni dogodek oziroma promoci-

jo izven meja občine Krško ni prejel sredstev na drugih 
javnih razpisih Občine Krško oziroma Krajevni skupnosti 
občine Krško.

2. Merila za točkovanje pri dogodkih so:

1. kakovost in prepoznavnost dogodka do 10 točk
2. dogodek do 8 točk
3. realno finančno ovrednotenje vloge do 12 točk
4. dostopnost dogodka javnosti do 10 točk
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi 
prostovoljci in je namenjen širši javnosti do 14 točk
6. program ima izdelano finančno 
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki izvajanja dogodka, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, 
delež sredstev uporabnikov/uporabnic in 
delež sredstev iz drugih virov do 6 točk
7. pomembnost za občinski prostor do 11 točk
8. inovativnost do 8 točk

Merila za točkovanje promocije občine Krško izven 
meja občine: 30 % stroška prevoza oziroma max. 850 €.

V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občin-
skega proračuna, na podlagi sofinanciranja dejavnosti 
društev, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja 
le pod pogojem, da se občinski svetnik Občine Krško – 
funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otro-
ci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, 
ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predse-
dnik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik 
oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 
pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh 
faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljeva-
nja sredstev v javnem razpisu.

Prijavitelj je za potrebe občine Krško dolžan brez-
plačno izvesti nastop oziroma sodelovati na občinskem 
dogodku, v kolikor se za to pokaže potreba Občine 
Krško.

Leto 2018 je evropsko leto kulturne dediščine, že-
ljeno je, da pri svojih dogodkih oziroma promociji to 
izpostavite in uporabite naš logotip.

V razpisu se lahko obravnavajo tudi vloge, ki so bile 
že poslane na osnovni razpis.

VII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega 

obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni 
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter po-

datke o vsebini dogodka oziroma promocije in finančno 
ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktiv-
nosti, ki so predmet razpisa.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. naziv dogodka,
2. podatke o vlagatelju,
3. finančno konstrukcijo dogodka,
4. pregleden vsebinski program dela za leto 2018 in
5. priloga: podpisana pogodba in izjava vlagatelja 

o sofinanciranje dogodkov v Občini Krško za leto 2018.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Krško, Kabi-
net župana, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z ozna-
ko: »Finančna vloga – dogodek«.

IX. Obravnava vlog:
1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne 

v mesecu.
2. Vloge se bodo obravnavale peti delovni dan 

v mesecu.
3. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-

la predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan.

4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna ko-
misija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del 
javnega razpisa.

5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dode-
litvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sred-
stev.

6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predlo-
žitvi poročila in slikovnega gradiva o dogodku, predlo-
žitvi finančnega poročila z izjavo skladno z določili pod-
pisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini 
Krško v letu 2018.

7. Odpiranje vlog ni javno.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-

veščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 

sredstev direktorica Občine Krško v roku 10 delovnih dni 
od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci 
pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku 
osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane po-
godbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev 
nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od 

dneva te objave do porabe sredstev, dvignejo v času 
uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni 
strani www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

 Ob-2846/18

Na podlagi 8. člena Pravilnika Občine Majšperk 
o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobra-
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ževanje (Uradni list RS, št. 24/06 in 71/11) Občina Maj-
šperk objavlja

javni razpis
za dodelitev denarnih pomoči v letu 2018

I. V letu 2016 bo Občina Majšperk:
– dodelila denarne pomoči za športnika ali kul-

turnika iz proračuna Občine Majšperk v skupni višini 
2.500,00 EUR.

II. Dodelitev denarne pomoči za športnika ali kul-
turnika

Pravico do denarne pomoči za športnika ali kultur-
nika imajo učenci, dijaki in študentje, kateri izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo pridobljen status kulturnika ali športnika,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk,
– da dosegajo izjemne rezultate na državnem nivoju.
III. Prijava za pridobitev denarne pomoči iz II. točke 

razpisa mora biti posredovana v obliki pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– fotokopija transakcijskega računa,
– potrdilo o vpisu v šolo,
– dokazilo o statusu,
– dokazilo o uspehih na posameznih področjih,
– opis izvajanja dejavnosti.
IV. Merila za dodelitev denarne pomoči iz II. točke 

razpisa so doseženi uspehi na posameznih področjih na 
mednarodni, državni in občinski ravni. Prednost imajo 
kandidati z večjimi mednarodnimi uspehi.

V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v zaprti ku-
verti in z oznako »Ne odpiraj – Denarne pomoči za izo-
braževanje« na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk.

Rok za oddajo vlog je do dne 12. 10. 2018 do 12. ure.
O odločitvi bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po 

oddani vlogi.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na 

Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk

Št. 410-125/2018-1 Ob-2850/18
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilir-

ska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilir-
ska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18 z dne 
21. 2. 2018), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
– ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in 
gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko ob-
dobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15 z dne 16. 10. 
2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravil-
nika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje 
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistri-
ca za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 8/16 z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. priglasitve: 
K-BE166-5880416-2015 z dne 20. 10. 2015 in 7. 3. 2016 
in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka in-
formacij o državni pomoči, z identifikacijsko številko sheme 
pomoči, št. SA.43372 (2015/XA) z dne 26. 2. 2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Ilirska Bistrica v letu 2018.

Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih krajev.

Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prome-
ta za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 8.000,00 evrov.
V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni 

ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki 
4001124, v višini 8.000,00 evrov.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno 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).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna 
višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.

III. Splošne določbe
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu 
2018, je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu 
»de minimis«.

2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpi-
su pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2018 do 
30. 11. 2018 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
pomoči je 11. december 2018).

3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec 
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z da-
tumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo 
biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in 
žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni 
plačilni nalog oziroma bančni izpisek).

4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upo-
števala veljavno davčno zakonodajo.

5. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 evrov).

Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati 

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
– ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).

2. 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.

3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost 
tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih ob-
močjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške tovor-
nega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

Upravičenci po tem razpisu so sub jekti, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz 
odročnih krajev).
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Sofinancira se do 50 % upravičenih operativ-
nih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 
1.000,00 evrov po pro izvajalcu.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na eno-
tno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot 
je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.

Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vlo-

ga 2018 – Sofinanciranje prevoza iz odročnih krajev 
priloga 1 k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 2018,

– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog 
(relacij) z naslovi kmetij – pro izvajalcev, na katerih se 
opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,

– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem 
prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) 
in razdalj, iz katerih so razvidni stroški prevoza, izraženi 
v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilo-
metrine po opravljeni storitvi),

– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti 

prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2018 in bo predmet 

prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči dode-
ljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred 
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2018.

Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti 
do 30. novembra 2018. Upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune 
izstaviti najkasneje do 11. decembra 2018, skupaj z zah-
tevkom za izplačilo sredstev.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge, izpolnjene na obrazcu raz-

pisne dokumentacije, oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni 
občine do 2. oktobra 2018, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
Kmetijstvo 2018 – Ukrep 3«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumenta-
cije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen s tem Javnim razpisom.

VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obrav-
nava strokovna Komisija, imenovana s strani župana. 
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna 
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije 
pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlaga-
telj vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za 
podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti 
o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom 
kot nepopolna zavrže.

Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva prese-
gajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža 
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino 
sredstev na vlagatelja.

Na osnovi potrjenega predloga Komisije, za raz-
delitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma 
v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo 

vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter 
višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo 
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka, dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, 
do izteka prijave na razpis.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po 
tel. 05/71-12-310 ali osebno pri Tini Kocjan ali na elek-
tronskem naslovu: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

 Ob-2881/18
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
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. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči »de minimis« (UL EU L 352 z dne 24. 12. 2013), 
Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de mi-
nimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 
2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 z dne 
9. 5. 2016, Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenje (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Programa spodbuja-
nja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 
2018–2020 (Sklep Vlade številka 30300-1/2018/4 z dne 
10. 5. 2018 – v nadaljevanju Program) in predhodnega 
mnenja MGRT z dne 18. 9. 2018, Comunità autogestita 
costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna 
skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 
6000 Koper (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na 
podlagi pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 1: 
Spodbujanje novih gospodarskih projektov italijanske na-
rodne skupnosti 2018–2020, št. C2130-18Z160453

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 2018–2020  

(JR OSSIN – ANS UKREP 1/1-2018)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
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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 pro izvodnih 
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 
in jih aktivno vključiti v razvoj območja z namenom, da 
se krepi gospodarska osnova narodne skupnosti.

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, Dobra-

va pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
– v Mestni občini Koper območja krajev: Barizo-

ni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, 
Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel/Campel, Kolom-
ban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Preman-
čan/Premanzano, del naselja Spodnje Škofije (Valma-
rin), 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:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z go-

spodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta 
javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o go-
spodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – 
UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15 in 15/17) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:

1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem ob-
močju vsaj 12 mesecev registriran sedež,

2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem obmo-
čju, hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana 
osnovna sredstva 5 let ne bo preselil iz upravičenega 
območja,

3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske 
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Ura-
dni list RS, št. 5/17) ter 18. točka 2. člena Uredbe 
651/2014/EU),

4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 
10/15 – popr., 27/16, 31/16 in 38/16 – odl. US in 63/16 
– ZD-C),

5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Re-
publike Slovenije,

6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podje-
tja v razmerju do ministrstva in OSSIN ni podana prepo-
ved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu s 35. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16), ni/niso vpleten/i 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,

8. so na dan prijave registrirane za opravljanje de-
javnosti v Republiki Sloveniji,

9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih 
pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v po-
stopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU 
proračun),

10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisi-
je do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje 
(točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne 
dokumentacije),

11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih 
preteklih razpisov,

12. upravičeni stroški so izključno samo stroški 
tistih osnovnih sredstev, ki so povezani s primarno ozi-
roma glavno dejavnostjo podjetja,

13. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje
(Mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opre-

deljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi 
Komisije (EU) št. 651/20141).

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji 
mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod do-
kumentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; UL EU, 
L 124, 20. 5. 2003 in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junij 2014 (UL L EU L187, 26. 6. 2017) o razglasi-
tvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

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

stroški, 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,
– pro izvode in opremo neposredno uporabljajo pre-

jemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v na-
jem drugim sub jektom),

– 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).

4. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovra-

tnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2018 znaša 
40.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postav-
ki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Števil-
ka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9002.

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

računskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile uki-
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njene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni pro-
računski 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 8.000,00 EUR. Prejeta po-
moč je obenem omejena s pravilom »de minimis« 
tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih le-
tih 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 viši-
no pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje 
v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de mi-
nimis«, 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 zah-
teva vračilo DDV, DDV ni upravičeni strošek.

5. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega raz-

pisa se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis po-
moči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 
2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 in 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de mi-
nimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) (v nadalje-
vanju Uredba Komisije).

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

1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

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

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

3. če je pomoč pogojena s prednostno rabo doma-
čih pro izvodov 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 
zgornja 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.

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 inten-

zivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
ba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi 360/2012.

6. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za 
katerega so namenjena razpisana sredstva, je prora-
čunsko leto 2018. Upravičeni stroški so tisti stroški ki 
so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge 
na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za 
izplačilo (najkasneje do vključno 20. 10. 2018).

7. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov Can Costiera – OSSIN, Comunità autogestita co-
stiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna 
skupnost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župan-
čičeva 18, 6000 Capodistria / Koper, je 1. 10. 2018. 
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, 
ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto 
(poštni žig).

Vloga na razpis mora biti oddana priporočeno po 
pošti v skladu z razpisno dokumentacijo, in sicer v za-
prti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, 
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR 
ANS UKREP 1/1-2018« in s polnim nazivom in naslo-
vom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obra-
zec 8: Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu 
z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge mo-
rajo biti napisane v slovenskem jeziku, 3., 6., in 9. toč-
ka obrazca 2 Dispozicija projekta mora biti 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 originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so 
priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tu-
jem jeziku, lahko razpisna komisija naknadno zahteva 
slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da 
jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko 
OSSIN dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški 
prevoda bremenijo prijavitelja.

Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo prejete po izteku predpisanega roka ter katere ne 
bodo vsebovale obrazca 2 Dispozicija projekta, katere 
točke 3., 6. in 7. morajo biti dvojezične, bodo zavržene 
in vrnjene prijaviteljem.

Odpiranje vlog bo na sedežu OSSIN in ne bo 
javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne 
vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta 
namen imenuje Svet OSSIN.

Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo 
skladne s predmetom in namenom tega javnega razpi-
sa ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani 
komisije.

Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, 
namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje 
vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjeva-
nje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.

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 (20 točk)
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B. Velikost podjetja (10 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 70 točk)
A. Ocena Sveta OSSIN (največ 25 točk)
B. Število novoustvarjenih delovnih mest (največ 

20 točk)
C. Namen in cilj investicije (največ 20 točk)
D. Varstvo okolja (največ 5 točk)
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do 

sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo 
prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinan-
ciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do pora-
be sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinan-
ciranja posameznih projektov.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala 
za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki 
bodo prejele večje število točk pri merilu ocena Sveta 
OSSIN.

8. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpi-
sno 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.org/

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna  

skupnost italijanske narodnosti

 Ob-2882/18

Ai sensi della Legge sulla finanza pubblica (Gaz-
zetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo ufficiale conso-
lidato, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 e 13/18), della Legge finanziaria del-
la Repubblica di Slovenia per il 2018 (Gazz. uff. 
RS, n. 80/16 e 71/17), della Legge finanziaria della 
Repubblica di Slovenia per il 2019 (Gazzetta uffi-
ciale RS, n. 71/17), della Legge sull’attuazione dei 
bilanci della Repubblica di Slovenia per il 2018 e il 
2019 (ZIPRS1819) (Gazz. uff. RS, n. 71/17 e 13/18 – 
ZJF-H), della Legge sullo sviluppo regionale equilibra-
to (ZSRR-2) (Gazz. uff. RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16), 
del Regolamento sulla procedura, i criteri e le moda-
lità di assegnazione delle risorse per promuovere pro-
grammi di sviluppo e priorità (Gazzetta ufficiale RS, 
n. 56/11), del Regolamento della Commissione (EU) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” 
(GU UE L 352, del 24/12/2013), del Parere del Mini-
stero delle finanze sulla compatibilità dello schema 
degli aiuti “de minimis” per il “Programma di attuazio-
ne degli incentivi finanziari del Ministero per lo svilup-
po economico e la tecnologia – MGRT – de minimis” 
(n. della notifica: M001-2399245-2015/I) del 9/5/2016, 
del Regolamento sulle procedure di esecuzione della 
Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia e del 
Programma per lo sviluppo della base economica del-
la Comunità nazionale italiana 2018–2020 (Decisione 
del Governo numero 30300-1/2018/4 del 10/5/2018 
– in seguito: Programma) e del consenso del Mini-
stero dello sviluppo economico e della tecnologia 
del 11/9/2018, la Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana, Via Župančič 18, 6000 Koper/Ca-
podistria (in seguito: OSSIN), sulla base del contratto 
di attuazione e finanziamento della misura 1: Pro-
mozione di nuovi progetti economici della comunità 

nazionale italiana 2018–2020, n. C2130-18Z160453, 
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 2018–2020  
(Bando di gara CANC – ANS MISURA 1/1-2018)

1. Oggetto del bando di gara
Oggetto del bando di gara è il cofinanziamento di 

progetti che dimostreranno il raggiungimento degli obiet-
tivi di tale bando.

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 nazionale italiana autoctona includendoli 
attivamente nello sviluppo dell’area con lo scopo di raf-
forzare la base economica della comunità nazionale.

2. Aree eleggibili
Le aree eleggibili su cui sarà possibile il cofinanzia-

mento dei progetti sono:
1. 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: Izo-

la/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje;
– nel comune città di Capodistria le aree delle locali-

tà: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bos-
samarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Cam-
pel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, 
Premančan/Premanzano, parte dell’abitato di Spodnje 
Škofije (Valmarin), Šalara/Salara e Škocjan/San Can-
ziano;

– nel comune di Pirano le aree delle locali-
tà: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, 
Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, 
Parecag/Parezzago e Dragonja/Dragogna.

3. Requisiti per candidarsi al bando di gara
a. Candidati ammissibili:
Sono tutte le persone fisiche e giuridiche che eser-

citano un'attività economica e alla data di presentazio-
ne della domanda a tale bando di gara sono registrate 
da almeno 12 mesi ai sensi della Legge sulle società 
economiche – ZGD-1 (Gazzetta ufficiale RS, n. 65/09 
– UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – dec. CC, 
82/13, 55/15 e 15/17) e soddisfano anche i seguenti 
requisiti:

1. alla data di presentazione della domanda hanno 
registrato da almeno 12 mesi la sede legale nell’area 
ammissibile,

2. che realizzeranno il progetto nell’area ammis-
sibile, allo stesso tempo il candidato si impegna per 
5 anni a non spostare dall’area ammissibile i capitali 
cofinanziati,
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3. non percepiscono un aiuto di stato per le so-
cietà economiche in difficoltà (Legge sugli aiuti per il 
salvataggio e la ristrutturazione di società economiche 
in difficoltà (Gazzetta ufficiale RS, n. 5/17) e punto 18 
dell’articolo 2 del Regolamento 651/2014/UE),

4. non sono insolventi ai sensi del punto 2 del 
comma 3 dell’articolo 14 della Legge sulle transazioni 
finanziarie, le procedure di insolvenza e la liquidazione 
coatta (Gazzetta ufficiale RS, n. 13/14 – testo ufficiale 
consolidato, 10/15 – corr., 27/16, 31/16 e 38/16 – dec. 
CC e 63/16-ZD-C),

5. non hanno obblighi scaduti e non saldati nei 
confronti della Repubblica di Slovenia,

6. che, per quanto riguarda il candidato, o la so-
cietà ad esso collegata, nei confronti del Ministero 
e dell’OSSIN, non esiste un divieto operativo nell’am-
bito che risulta dall’articolo 35 della Legge sull’integrità 
e la prevenzione della corruzione (Gazzetta ufficiale 
RS, n. 69/11, – testo ufficiale consolidato),

7. è/sono l’/gli effettivo/i proprietario/i della società 
ai sensi dell’articolo 35 della Legge sulla prevenzione 
del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-
smo (Gazzetta ufficiale RS, n. 68/16), non è/non sono 
coinvolto/i in operazioni di riciclaggio di denaro e finan-
ziamento del terrorismo,

8. alla data della domanda sono registrati per l’e-
sercizio di attività nella Repubblica di Slovenia,

9. non vengono già cofinanziate da fonti pubbliche, 
per lo stesso scopo, che include gli elementi dell’aiuto 
di stato, né sono in fase di acquisizione di risorse pub-
bliche (bilancio locale, nazionale o UE),

10. non sono un’impresa che, secondo il Regola-
mento della Commissione, non è ammessa agli aiuti 
“de minimis” (punto 4.4. Aiuti secondo la norma “de 
minimis” della presente documentazione del bando 
di gara),

11. hanno saldato tutti gli obblighi derivanti dai 
precedenti bandi dello stesso tipo,

12. i costi ammissibili sono esclusivamente i costi 
di quei capitali fissi che sono collegati con l’attività pri-
maria o principale dell’impresa,

13. sono una micro, piccola o media impresa
(Le micro, piccole e medie imprese così come 

sono definite nella Raccomandazione 2003/361/CE 
della Commissione e nel Regolamento della Commis-
sione (UE) n. 651/20141).

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

– sono dimostrati da documenti contabili autentici,
– sono stati sostenuti (merce fornita o servizi svolti 

e qualificati per l’esercizio) e sono stati pagati durante 
il periodo di ammissibilità,

– le fatture vengono emesse al beneficiario dei 
fondi,

– i prodotti e le attrezzature vengono utilizzati di-
rettamente dai beneficiari dei fondi (non è consentito 
(non è consentita la locazione e/o il noleggio ad altri 
soggetti),

– sono supportati da attestati – documenti che si 
riferiscono al beneficiario dei fondi,

– sono stati sostenuti conformemente alla doman-
da e al contratto (non sono ammissibili i costi che non 
sono previsti nella domanda/contratto),

– sono stati sostenuti prima che venisse presenta-
ta la richiesta di pagamento,

– nel momento in cui sono stati sostenuti si è te-
nuto conto dei principi fondamentali della Legge sugli 
appalti pubblici (acquistati ad un prezzo di mercato).

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

della gara nell’ambito di questo bando per il 2018 am-
monta a 40.000,00 EUR.

I fondi sono garantiti dalla voce di bilancio del 
Ministero per lo sviluppo economico e la tecnologia 
n. 160045 – Sviluppo delle aree delle comunità nazio-
nali. Numero NRP (Piano dei programmi di sviluppo) 
del bilancio nazionale: 2130-18-9002.

a. Limitazione dell’importo dei fondi richiesti
I pagamenti della CANC dipendono dalla dispo-

nibilità di fondi di bilancio del Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Tecnologia (di seguito: MGRT). Se 
fossero aboliti o ridotti i diritti di spesa su quella linea 
di bilancio, la CANC può 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 8.000,00 EUR. 
L'assistenza ricevuta è limitata anche dalla regola “de 
minimis”, in modo che la società in tre anni solari con-
secutivi non deve superare gli aiuti di Stato per un im-
porto 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 mini-
mis” 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 ammissi-
bili secondo tale bando. Il beneficiario deve garantire 
almeno il 15 % della propria quota che non può conte-
nere 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 

1 La Raccomandazione della Commissione del 6 mag-
gio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, picco-
le e medie imprese (notificata con il numero documentale 
K (2003) 1422), 2003/361/CE; Gazz. uff. UE, L 124, 20/5/2003 
e il Regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 del 
17 giugno 2014 (Gazz. uff. UE L187, 26/6/2017) che dichia-
ra alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 
nell’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

b. I costi ammissibili sono:
I costi ammissibili nell’ambito del presente bando 

sono i costi per i quali si considera che:
– sono direttamente collegati alla realizzazione 

del progetto, conformemente agli obiettivi del proget-
to e sono definiti nel contratto di cofinanziamento del 
progetto,

– sono stati effettivamente sostenuti per i lavori 
eseguiti, per la merce consegnata, ovvero per i servizi 
svolti nell’ambito del progetto e il richiedente ha fornito 
prove del loro pagamento,

– sono riconosciuti in conformità con la diligenza 
di un buon operatore economico,
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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 Commis-
sione 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 Co-
munità europea,

– trasformazione e commercializzazione dei pro-
dotti agricoli elencati nell’Allegato I al Trattato nei se-
guenti 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 im-
prese interessate,

ii. se l’aiuto è subordinato alla sua cessione totale 
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 set-
tore commerciale di merci su strada, il limite massimo 
consentito 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 tra-
sporto di merci su strada.

L’aiuto “de minimis” non può essere cumulato con 
aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili 
o aiuti di stato per la stessa misura di finanziamento 
del rischio se tale accumulo supera l’intensità mas-
sima 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” 
assegnato in conformità al Regolamento della Com-
missione (UE) sino al massimale determinato nel Re-
golamento 360/2012.

6. Periodo dei costi ammissibili: il periodo per il 
quale sono destinati i fondi oggetto del bando è l’eser-
cizio 2018. I costi ammissibili sono quei costi che sono 
stati sostenuti e pagati nel periodo compreso tra la data 
di presentazione della domanda per questo bando di 
gara pubblico e il giorno in cui è stata rilasciata la ri-
chiesta di pagamento (entro e non oltre il 20/10/2018 
compreso)

7. Termini del bando di gara e modalità di ade-
sione

Il termine per la presentazione della domanda 
(moduli e allegati) all’indirizzo della Can Costiera – 
OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Ca-
podistria/Koper, è il 01/10/2018. Se la domanda viene 

inviata per posta raccomandata, quando l’ente riceve 
la domanda fa fede la data di presentazione alla posta 
(timbro postale).

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 
anteriore, letteralmente e senza abbreviazioni: »Ne 
odpiraj – vloga – JR ANS ukrep 1/1-2018« (non aprire 
– domanda – bando di gara ans misura 1/1-2018) 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 del-
la busta) che, compilato conformemente alle istruzio-
ni, può essere incollato sul lato anteriore della busta. 
Le domande devono essere scritte in lingua slovena, 
i punti 3, 6 e 9 del modulo 2 Disposizione del progetto 
devono essere bilingue. Per bilingue si intende che 
è scritto in lingua slovena, mentre è tradotto in lingua 
italiana con una nota: “Con la mia firma garantisco 
che la traduzione è uguale all’originale” e la firma del 
candidato. Qualora gli allegati alla domanda (contratti, 
preventivi, cataloghi …) siano in lingua straniera, la 
commissione del bando di gara può richiedere suc-
cessivamente una traduzione slovena con la firma del 
responsabile che garantisce per la correttezza della 
traduzione. In caso di dubbio l’OSSIN può inoltre ri-
chiedere una traduzione giurata, i costi della traduzione 
sono a carico del richiedente.

Tutte le domande che saranno contrassegnate in 
modo errato o saranno ricevute dopo la scadenza del 
termine prescritto, e che non conterranno il modulo 2 
Disposizione del progetto, i cui punti 3, 6 e 7 devono es-
sere bilingue, saranno respinte e restituite ai candidati.

L’apertura delle domande avverrà presso la sede 
della Can Costiera e non sarà pubblica. L’apposita 
commissione nominata dalla Can costiera aprirà e vi-
sionerà tutte le domande consegnate entro i termini, 
formalmente valide ai sensi dei criteri del bando di 
gara e conformi all’oggetto del bando ed alle spese 
ammissibili.

Nel caso in cui la domanda venga valutata non 
conforme all’oggetto, scopo e obiettivo del bando di 
gara, o qualora non rispetti tutti i criteri del presente 
bando, la valutazione non avrà corso e la domanda 
verrà rigettata.

Criteri
Le domande che assolveranno a tutte le richieste 

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

I. Valutazione del candidato (in totale 30 punti al 
massimo)

A. Stima di rating (20 punti)
B. Grandezza dell’impresa (10 punti)
II. Valutazione del progetto (in totale al massimo 

70 punti)
A. Valutazione del Consiglio della Can costiera (al 

massimo 25 punti)
B. Numero di posti creati di recente (al massimo 

20 punti)
C. Scopo e finalità dell’investimento (al massimo 

20 punti)
D. Tutela dell’ambiente (al massimo 5 punti)
Il numero totale di punti che si possono ottenere 

è 100. Saranno ammessi al cofinanziamento solo quei 
progetti che avranno ricevuto 40 o più punti, al riguar-
do le domande saranno finanziate secondo l’ordine 
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decrescente, da quelle che avranno ricevuto di più ri-
spetto a quelle che avranno ricevuto meno punti, sino 
all’utilizzo delle somme, conformemente alla dinamica 
di cofinanziamento dei singoli progetti.

Nel caso in cui più domande raggiungano il medesi-
mo punteggio ed i fondi del bando non risultino sufficienti 
a finanziare tutte le domande avranno precedenza le do-
mande che totalizzeranno un punteggio più alto secondo 
il criterio Valutazione del consiglio della Can costiera.

8. Dove e quando è possibile ritirare la documen-
tazione del bando di gara: tutti i dati necessari e le 
istruzioni che consentiranno la redazione di una do-
manda 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

 Ob-2847/18

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

energetskega pogodbeništva  
na objektih TŠC Maribor

1. Povabilo k oddaji prijave
TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, na 

podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partner-

stvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP), 
Sklepa Vlade RS, številka 36000-2/2018/3 z dne 14. 6. 
2018 ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem par-
tnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeni-
štva na objektih TŠC Maribor (Uradni list RS, št. 59/18, 
v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k od-
daji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev 
koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbe-
ništva na objektih TŠC Maribor.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
http://www.tscmb.si/.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 

Maribor
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za iz-

vedbo projekta energetskega pogodbeništva na objek-
tih TŠC Maribor«

Številka javnega razpisa: 411-1/2018/7
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o jav-

no-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energet-
skega pogodbeništva na objektih TŠC Maribor (Uradni 
list RS, št. 59/18)

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije na objektih 
TŠC Maribor, ki so navedeni v nadaljevanju predme-
tnega poglavja.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

Stavba A šolskega centra Zolajeva 12, 2000 Maribor št. stavbe 3155, k.o. 680 Tezno TŠC Maribor
Dve stavbi Dijaškega doma Zolajeva 13, 2000 Maribor št. stavbe 3353, k.o. 680 Tezno

št. stavbe 5058, k.o. 680 Tezno
TŠC Maribor

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

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen na 
sklope.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodar-
stvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spod-
bujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravlja-
nja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije 
v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in sta-
novanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Pove-
čanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

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

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

Končni rok za prejem prijav je 6. 11. 2018 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti 
na naslov TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Mari-
bor. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 
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ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj 
navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno 
prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu TŠC 
Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor, dne 6. 11. 
2018 ob 10.15.

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

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjeva-
ti, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so 
podana v razpisni dokumentaciji.

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

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove 
pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina 
meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih doku-
mentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.

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

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

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma do 31. 3. 2019.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izva-
jalca so podane v razpisni dokumentaciji.

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vpra-
šanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi 
elementi javnega razpisa preko elektronske pošte 
info@tscmb.si, s pripisom za zadevo »Podelitev konce-
sije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva 
na objektih TŠC Maribor«. Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 22. 10. 2018 do 
10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vpra-
šanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje 
šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena 
na spletni strani koncedenta.

TŠC Maribor
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 Ob-2843/18

Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bol-
nišnice Slovenj Gradec na podlagi 41. in 42. člena Za-
kona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremem-
bami in dopolnitvami) in 27. člena Statuta Splošne 
Bolnišnice Slovenj Gradec razpisuje delovno mesto

strokovnega direktorja zavoda – m/ž
Prijavljeni kandidati morajo poleg pogojev, do-

ločenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje, 
določene s Statutom in s tem razpisom:

– ima medicinsko univerzitetno izobrazbo ali 
izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študij-
skih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje 
oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje;

– ima opravljeno specializacijo s področja dejav-
nosti zavoda;

– ima veljavno dovoljenje za samostojno opravlja-
nje zdravniške službe v Republiki Sloveniji;

‒ ima najmanj pet let delovnih izkušenj na delov-
nem mestu zdravnika specialista;

– ima ustrezne organizacijske in vodstvene spo-
sobnosti;

– ima znanje angleškega ali nemškega jezika; ki 
dosega jezikovno raven vsaj stopnje B2 po lestvici 
Skupnega evropskega jezikovnega okvira;

– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kazni-
vo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in

– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju po-

gojev in programom naj kandidati predložijo v 15 dneh 
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Splošna 
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 
2380 Slovenj Gradec, s pripisom: »za Razpisno ko-
misijo Sveta zavoda – razpis strokovnega direktorja«.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni naj-
kasneje v 30 dneh po objavi.

Svet javnega zdravstvenega zavoda  
Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

 Ob-2849/18

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbor-
nica Slovenije na predlog notarja Janeza Klemenca 
razpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarju Janezu Klemencu v Novem mestu

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

Notarska zbornica Slovenije

Razpisi delovnih mest

Št. 127/900/2018 18 Ob-2871/18

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič na podlagi 
Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževanega zavoda 
Ljudska univerza Tržič (Uradni list RS, št. 15/99) in 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj) ter Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO-1 
(Uradni list RS, št. 6/18), razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice
Poleg splošnih zakonskih obveznosti mora kandi-

dat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba (najmanj izo-

brazba, pridobljena po študijskih programih za pridobi-
tev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, 
pridobljena po študijskih programih, ki v skladu z zako-
nom ustreza izobrazbi druge stopnje);

– pedagoško-andragoška izobrazba;
– strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževa-

nja;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zahtevani sto-

pnji izobrazbe, od tega najmanj 3 leta na področju izo-
braževanja odraslih;

– priložen program vodenja in vizije razvoja zavo-
da za obdobje 5 let.

Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstve-
ne, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izobrazbi in opravljenem strokovnem 

izpitu;
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju;
– potrdilo o nekaznovanosti;
– potrdilo sodišča, da zoper kandidata/ko ne teče 

kazenski postopek;
– kratek življenjepis in
– program vodenja zavoda za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od dneva 

objave tega razpisa na naslov: Svet Ljudske univerze 
Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič, z oznako »Za razpis 
za direktorja/ice«. Vloga bo štela za pravočasno, če 
bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na 
pošto.

Kandidati/ke, katerih prijave bodo ustrezale raz-
pisnim pogojem, bodo povabljeni, da predstavijo pro-
gram dela in razvoja zavoda za obdobje mandata. 
O datumu predstavitve bodo obveščeni pisno ali po 
elektronski pošti.

Predviden začetek dela je 13. 11. 2018. Izbrani/a 
kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Ljudske univerze Tržič

Št. 701-69/2018 Ob-2892/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
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47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – 
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in 
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu 
ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih 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 in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2894/18
Svet Doma Danice Vogrinec Maribor ponovno raz-

pisuje v skladno s 45. in 46. členom Statuta Doma Da-
nice Vogrinec Maribor delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki 

izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu 
s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92 s spremembami).

Mandat strokovnega vodje traja 5 let. Po izteku 
mandata je kandidat lahko ponovno imenovan.

Predviden začetek dela bo skladen s sklepom 
o imenovanju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom dosedanjih 
delovnih izkušenj ter program strokovnega dela v Domu 
Danice Vogrinec Maribor, pošljite najkasneje v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet Doma Danice Vogri-
nec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor, z oznako: 
Ne odpiraj – prijava na razpis za strokovnega vodjo.

Od kandidata pričakujemo izjemne analitične spo-
sobnosti, odlično poznavanje osnovnih programskih 
aplikacij v okolju MS Windows, organizacijske sposob-
nosti in pripravljenost na timsko delo.

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po 
objavi razpisa.

Svet Doma Danice Vogrinec Maribor
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Št. 478-37/2015 Ob-2853/18
Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, obja-

vlja na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, del parc. št. 754/22, v izmeri 1373 m2.

Zemljišče se prodaja neporavnano, s komunalno 
opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetlja-
vo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Predmetno zemlji-
šče nima javnega dostopa, primerno je za zaokrožitev 
obstoječih poslovnih parcel ob parcelni meji.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali 
obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;

f) plačilo celotne kupnine v zgoraj navedenem roku 
je bistvena sestavina pravnega posla;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene 

Druge objave

na podračun št. 01264–0100001228, odprt pri Upravi 
za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu po-
nudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
10. 10. 2018 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2018 ob 

11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 
Logatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lah-
ko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Občina Logatec
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Št. 2153-17/2018/3(1324-03) Ob-2851/18
V register političnih strank se vpiše politična stranka 

Lista Dušana Papeža, s kratico imena LDP in s sede-
žem v Podjelšah, Podjelše 2. Znak stranke je horizon-
talen in je sestavljen iz napisa imena stranke ter kratice. 
Znak sestavljajo začetnice polnega imena »ldp«, ki so 
izdelane unikatno. Polno ime »lista dušana papeža« 
izhaja iz pisave Arial Rounded MT Bold in je izpisano 
v kurzivi (ležeča pisava). Osnovna barva kratice je oran-
žna: C0 M63 Y96 K0 (CMYK), C26, M140 Y220 (CMY), 
R229 G115 B35 (RGB). Osnovna barva polnega imena 
je vijolična: C77 M96 Y1 K0 (CMYK), C168 M220 Y136 
(CMY), R87 G35 B119 (RGB).

Kot zastopnica politične stranke Lista Dušana Pa-
peža se v register političnih strank vpiše Mateja Poljan-
šek, roj. 19. 3. 1965, državljanka Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Ulica Toma Brejca 1a, Kamnik.

Matična številka politične stranke je: 4109015000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-1/2018-3 Ob-2813/18
Pravila Sindikata kovinske in elektroindustrije 

Slovenije – Sindikalna podružnica SKEI FIPIS RIB-
NICA, s sedežem na naslovu Opekarska cesta 45, 
Ribnica, ki so hranjena na Upravni enoti Ribnica, na 
podlagi odločbe št.: 101-4/2008-2 z dne 24. 12. 2008, 
pod zap. št. 31, se z dnem 23. 1. 2018 vzame iz hrambe 
in izbriše iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

2984 I 4070/2017 Os-2788/18

V izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Eberndorf 
Registrierte Genossenschaft mit Beschränkter Haftung, 
Bahnstrasse 22 0, Kärnten, ki ga zastopa Odvetniška pi-
sarna Marčič, družba za opravljanje odvetniškega pokli-
ca o.p., d.o.o., Meškova ulica 20, Slovenj Gradec, zoper 
dolžnico Amalijo Škerjanec, Prušnikova ulica 29, Ljub-
ljana - dostava, zaradi izterjave 39.511,39 EUR s pp.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okraj-
nega sodišča v Ljub ljani, opr. št. I 4070/2017 z dne 4. 4. 
2018, je bil dne 29. 6. 2018 opravljen v korist upnika, ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je 
stanovanje št. 7, v izmeri 54,42 m2, v prvem nadstropju 
stanovanjske hiše, na naslovu Prušnikova 29, Ljub ljana, 
k.o. 1754 Šentvid nad Ljub ljano.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 8. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

II N 528/2014 Os-2436/18

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljic: pok. Vera Vukorep, Zgornje Bitnje 150, 
Žabnica, po njej dedinji Darja Vukorep, Bukovica 58A, 
Vodice in Katarina Florjančič, Zgornje Bitnje 15, Žab-
nica, ki ju zastopa Polona Mayer, prokuristka družbe 
Zaltis, d.o.o., Na griču 4, Ljub ljana, zoper nasprotna 
udeleženca: 1. Lia Somogy (neznanega prebivališča), 
2. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, ob ude-
ležbi: 1. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe 
na naslovu Stari trg 21 v Ljub ljani, ki jih zastopa zakoniti 
zastopnik upravnik SPL Ljub ljana d.d., Frankopanska 
ulica 18A, Ljub ljana, 2. Darja Vukorep, Bukovica 58A, 
Vodice, 3. Katarina Florjančič, Zgornje Bitnje 15, Žabni-
ca, 4. Robert Mulej, Prilesje pri Plavah 21, Deskle, 5. An-
dreja Žbona, Seča 85B, Portorož, 6. Mojca Paternoster 
Stich, Stari trg 21, Ljub ljana, zaradi vzpostavitve etažne 
lastnine, s sklepom z dne 7. 6. 2018 udeleženki Lii So-
mogy na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom 
Zakona o nepravdnem postopku in 3. členom Zakona 
o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in 
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča postavilo zača-
snega zastopnika Mojmirja Jesenka, odvetnika v Ljub-
ljani, ker ima navedena udeleženka neznano prebivali-
šče in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik bo Lii Somogy zastopal vse do 
takrat, dokler udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 6. 2018

Objave sodišč

VL 46949/2018 Os-2771/18
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžnici Mariji Velen-
šek, Opekarniška cesta 15b, Celje, ki jo zastopa zač. 
zast. Preložnik Jurij – odvetnik, Ulica XIV. divizije 8, Ce-
lje, zaradi izterjave 1.185,96 EUR, sklenilo:

Dolžnici Mariji Velenšek, Opekarniška cesta 15b, 
Celje, 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 Preložnik Jurij 
– odvetnik, Ulica XIV. divizije 8, Celje.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 8. 2018

VL 8231/2018 Os-2772/18
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 

za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 
Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmar-
tinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Od-
vetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova 
cesta 30, Kranj, proti dolžniku Natku Jurić, Prijateljev 
trg 5, Ribnica, ki ga zastopa zak. zast. Peter Tanko – 
odvetnik, Gorenjska cesta 14, Ribnica, zaradi izterjave 
1.293,64 EUR, sklenilo:

Dolžniku Natku Jurić, Prijateljev trg 5, Ribnica, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Peter 
Tanko, Gorenjska cesta 15, Ribnica.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 8. 2018

VL 59657/2018 Os-2778/18
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stano-
vanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, Sloven-
ske Konjice, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Rihtaršič, 
po odv. Velimir Cugmas, Liptovska 6a, Slovenske Ko-
njice, proti dolžniku Marcelu Ravničan, Cesta na Ro-
glo 11b, Zreče, ki ga zastopa zač. zast. Marko Cuk – 
odvetnik, Cesta na Roglo 13B, Zreče, zaradi izterjave 
2.441,24 EUR, sklenilo:

Dolžniku Marcelu Ravničan, Cesta na Roglo 11B, 
Zreče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
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na 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 Marko Cuk – 
odvetnik, Cesta na Roglo 13B, Zreče.

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 Ljub ljani
dne 30. 8. 2018

N 22/2018 Os-2787/18
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zade-

vi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Dr-
žavno odvetništvo Republike Slovenije, zunanji oddelek 
v Kopru, zoper nasprotne udeležence: 1. Marija Salice, 
Via Paisiello 7, Trst, 2. Nelda Vojska, Marezige 25, 
Marezige, 3. Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
Koper, 4. Anej Rodica, Kozloviči 21, Marezige, ki jo za-
stopa Brankica Savić, odvetnica v Izoli, 5. Esma Pala-
mar, Ciglerjeva ulica 3, Višnja Gora, 6. Džemail Palamar, 
Ciglerjeva ulica 3, Višnja Gora, ki ju oba zastopa Domen 
Gorenšek, odvetnik v Ljub ljani, zaradi delitve solastnine 
(vsp: 12.654,00 EUR), s sklepom opr. št. N 22/2018 
z dne 31. 8. 2018 prvi nasprotni udeleženki Mariji Selice 
postavilo začasno zastopnico, odvetnico Tino Podgornik 
iz Kopra.

Začasna zastopnica je bila dolžnici postavljena na 
podlagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ, ki določa, da sodišče postavi zača-
snega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke, ki 
nima pooblaščenca, neznano. Začasna zastopnica bo 
dolžnico zastopala 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 Kopru
dne 31. 8. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 57/2018 Os-2822/18
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 

postopek po pokojni Katarini Lešnjak, rojeni neznano 
kdaj, z domnevnim zadnjim znanim bivališčem Loraine, 
Ohio, Združene države Amerike, ki je bila s sklepom 
sodišča razglašena za mrtvo in za datum njene smrti 
velja 13. 10. 1933 (o njej je znano še, da je vdova Jožeta 
Lešnjaka, posestnika iz Raven 7, umrlega 15. 5. 1921 
v kraju Loraine, Ohio, Združene države Amerike).

Ker sodišče nima nobenih podatkov o dedičih, na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sode-
lovanja v zapuščinskem postopku po pokojni Katarini 
Lešnjak, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 9. 2018

D 56/2018 Os-2825/18

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščin-
ski postopek po pokojnem Jožetu Lešnjaku, rojenem 
neznano kdaj, z domnevnim zadnjim znanim bivali-
ščem Loraine, Ohio, Združene države Amerike, ki je 
bil s sklepom sodišča razglašen za mrtvega in za da-
tum njegove smrti velja 13. 10. 1933 (o njem je znano 
še, da je sin Jožeta Lešnjaka, posestnika iz Raven 7, 
umrlega 15. 5. 1921 v kraju Loraine, Ohio, Združene 
države Amerike).

Ker sodišče nima nobenih podatkov o dedičih, na 
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma do sode-
lovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem Jožetu 
Lešnjaku, naj se priglasijo sodišču v enem letu od ob-
jave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 9. 2018

D 57/2018 Os-2185/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Hrvatinu, sin 
Mihaela, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. 
N 61/2016 z dne 21. 4. 2017 ter določenim datumom 
smrti 31. 8. 1935.

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 8. 5. 2018

D 406/2017 Os-2793/18

Po pok. Andreju Kocjančiču, sinu Matije, roj. dne 
25. 5. 1865, nazadnje stanujočem v Kozlovičih, Marezige, 
ki je umrl dne 19. 6. 1955 in ni zapustil oporoke.

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 4. 9. 2018

D 74/2018 Os-2801/18

Po pok. Uhlfelder Alojzu, roj. 5. 2. 1865, nazadnje 
stanujočem v Škofijah, ki je umrl dne 7. 4. 1960, ni za-
pustil oporoke.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 9. 2018
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D 189/2016 Os-2497/18
V zapuščinski zadevi po pokojni Zdenki Turk, rojeni 

2. 4. 1964, umrli 30. 10. 2016, nazadnje stanujoči Trg 
osvoboditve 16, Lenart v Slovenskih goricah, gre za za-
puščino brez dedičev.

Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obve-
šča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se 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 ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 29. 6. 2018

D 108/2018 Os-2770/18
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po dne 15. 6. 1916 umrli Mamic Apoloniji, roj. 
3. 2. 1837 v Stari Gorici, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Lokovec.

Zap. zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-

vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 8. 2018

D 6/2017 Os-2654/18
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski 

postopek po dne 9. 12. 2016 umrli Angeli Trost, roj. Ko-
vač, roj. 11. 5. 1939, državljanka Republike Slovenije, 
samska, zadnje bivališče Pongrac 134, Griže, ki se 
vodi pod opr. št. D 6/2017. Zakoniti dediči po zapustnici 
niso znani.

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 
odgovarja 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 2. 8. 2018

Oklici pogrešanih

N 31/2018 Os-2760/18
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: Marija 
Perič, pok. Ivana, neznanega bivališča.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2018

N 48/2018 Os-2773/18
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Rozalije 
Pečarič, roj. Božič, nazadnje stanujoča Spodnje Škofi-
je 226 (prej Škofije 232), za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 8. 2018

N 33/2018 Os-2800/18
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 

za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: 
Rosina - Gisela Grisani de Lampo, pok. Rodolfa, roj. 
19. 3. 1929, z zadnjim znanim prebivališčem v Avstraliji.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 9. 2018

N 7/2018-10 Os-2629/18
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je na predlog 

Francke Bašelj, Velesovo 22, 4207 Cerklje na Gorenj-
skem, v teku postopek za razglasitev za mrtvega pogre-
šanega Janeza Pirca, roj. 25. 11. 1879 v Primskovem, 
z zadnjim znanim prebivališčem Velesovo, Cerklje na 
Gorenjskem.

Pogrešani se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodi-
šču v Kranju, v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer 
bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 25. 7. 2018

I N 40/2018 Os-2869/18
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, 
ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca, Rutarjeva 4, 
Tolmin, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in 
sicer Marijo Vidič, roj. Murovec, vdova Perše, roj. 27. 12. 
1901, neznanega bivališča Avstrija, ki jo zastopa skrbnik 
za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova 
Gorica po pooblaščencu.
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O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu 
Andreju Murovec in mami Marijani Murovec, da se je pr-
vič poročila 24. 5. 1930 v Kalu nad Kanalom s Perše Ja-
nezom ter drugič 18. 5. 1946 v Ročinju z Vidič Antonom, 
da so se v prvem zakonu rodili hčerki Kovačič Kristina in 
Perše Marčela ter sin Perše Anton, izpiska iz matičnega 
registra o rojstvu in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila 
pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Marije Vidič, roj. Murovec, naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 8. 2018

N 34/2017 Os-2755/18
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagatelja Metka Logarja, Srpenica 52, Sr-
penica, ki ga zastopa Ana Jug, odvetnica v Novi Gorici, 
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Franca Me-
lihna iz Srpenice za mrtvega.

Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 19. 2. 
1893 na Srpenici, materi Tereziji Melihen in očetu Ma-
tevžu Melihnu. Z drugimi informacijami o pogreša-
nem predlagatelj ne razpolaga.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, 
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma nje-
govi smrti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za po-
sebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče, po poteku tega roka, razglasilo pogrešanega 
za mrtvega v skladu z določili Zakona o nepravdnem 
postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 8. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljub ljanska cesta 3a, 
6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumen-
ta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500008035, tip 
dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500008030–78500008031, tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500008033, tip dokumenta: 
OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 78500010307, PE: Ljub-
ljana; tip dokumenta: OBR-ŽIV 537, št. dokumenta: 
78500012914, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumen-
ta: 084620, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. dokumenta: 
084632–084633, tip dokumenta: OBR.PV-2, št. doku-
menta: 084624–084625, PE: Nova Gorica; tip doku-
menta: OBR-PZZ 468, št. dokumenta: 73900000711, 
tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 3043673, 
PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta: 3050936, PE: Postojna; tip dokumenta: OBR-ŽIV 
537, št. dokumenta: 78500010476–78500010480, 
tip dokumenta: OBR-ŽIV 549, št. dokumenta: 
78600000398–78600000400, tip dokumenta: 08-
AZK-01/07, št. dokumenta: 3026378–3026389, PE: 
Maribor. Ob-2845/18

Spričevala preklicujejo

Ahačič Matevž, Veliki vrh 75, Šmarje-SAP, indeks, 
št. 20090001, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2009. 
gnh-339714

Begović Andrej, Ul. I. grupe odredov 4, Bled, diplo-
mo, št. 19, izdajatelj BC Naklo Višja strokovna šola, leto 
izdaje 2010. gno-339707

Renčelj Iztok, Tomšičeva ulica 33, Maribor, diplomo 
št. E.0422, izdajatelj Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, leto izdaje 
2003. gnr-339704

Resnik Blaž, Savska c. 8a, Zagorje ob Savi, spri-
čevalo za upravljanje cestnega mednarodnega prevoza 
blaga, št. 802230, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, 
leto izdaje 2014. gnl-339710

Stojanović Tanja, Kunaverjeva ulica 8, Ljub ljana, 
indeks, št. 20120259, izdala Pravna fakulteta, Univerza 
v Ljub ljani, leto izdaje 2012. gnk-339711

Žagar Nataša, Narpel 41, Krško, diplomo 
št. 11170250548, izdano na ime Nataša Brajdič, iz-
dajatelj Erudijo višja strokovna šola, leto izdaje 2013. 
gnm-339709

Drugo preklicujejo

Anderlič Bojan, Zgornje Negonje 32A, Rogaška 
Slatina, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti, št. 601937, izdano pri Ministrstvu 
za promet, leta 1997. gnb-339695

Preklici

BELOGLAVC d.o.o., Gomilsko 17, Gomilsko, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500042027000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Boštjan Vidmar. gns-339703

IGOVITAL d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljub ljana, nalep-
ko za taksi tablo in izvod licence, št. G007885/06968/008, 
za vozilo reg. št. LJKN-461. gni-339713

Ilievski Dančo, Cesta XVI št. 20, Koper – Capodi-
stria, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000187340, 
izdajatelj Cetis d.d. gnx-339698

INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o., Dunajska 
cesta 106, Ljub ljana, izkaznico nepremičninskega po-
srednika, št. 00712, izdano na ime Anton Kožar, izda-
jatelj Ministrstvo za okolje in prostor, leto izdaje 2006. 
gnw-339699

Karlovčec Neven, Zlatoličje 22a, Starše, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja elektro računalniška šola Ma-
ribor, št. 85383D01. gnn-339708

MERSI & MELI d.o.o., Tekavčeva cesta 2, Šoštanj, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500044081000, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Mersudin Imširović. 
gne-339717

Mojzer Kurnik Mojca, Zajelše 45, Dol pri Ljub ljani, 
študentsko izkaznico, št. 18960399, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnq-339705

NMD-TRANS d.o.o., Sončni grič 24, Velenje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500034883010, izdal 
Cetis Celje, d.d., na ime Franc Nedeljko. gnv-339700

Oven Andrej, Vrhovo pri Šentlovrencu 5, Trebnje, 
dovolilnice, id. 642/14, Romunija-tretje države-EURO1, 
od št. 069895 do 069896, id. 643/11, Rusija-tretje dr-
žave, od št. 1036727 do 1036728, id. 804/03, Ukraji-
na-tranzitna, od št. 535218 do 535219, izdane leta 2018. 
gnc-339694

PETER BUTINAR – odvetnik, Verdijeva ulica 7, Ko-
per – Capodistria, odvetniško izkaznico, ID 3860-178704, 
veljavnost do 5. 1. 2032. gng-339715

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, 
Nazarje, izvod licence, št. 012859/002, za vozilo Mer-
cedes Benz, reg. št. CE KN 466. gnp-339706

R & R TRANS d.o.o., Prelesje 34B, Šentrupert, iz-
vod licence, št. GE008474/07631/005, za vozila Scania, 
reg. št. NM SH274. gnz-339696

Simon Aleš, Mariborska cesta 68, Celje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500038939000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnf-339716

Tešić Dobromir, Kačiče – Pared 19, Divača, certifikat 
NPK: Gozdarski sekač, št. 6230.002.4.1-078-2014-4401
8, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola Postoj-
na, leto izdaje 2014. gnu-339701

Tešić Saša, Juršče 12, Pivka, certifikat NPK: Gozdar-
ski sekač, št. 6230.002.4.1-078-2014-22274/6230.002.
4.1, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola Postoj-
na, leto izdaje 2014. gnt-339702

Tripić Milena, Trg Dušana Kvedra 9, Maribor, vre-
dnotnico po odločbi 140-138/2018-2 z dne 16. 5. 2018 
za tehnični pripomoček – govoreči merilec krvnega tla-
ka. gny-339697

Zorman Žižak Ivana, Poljančičeva 12, Maribor, izka-
znico nepremičninskega posrednika, št. 00820, izdaja-
telj Ministrstvo za okolje in prostor. gnj-339712
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