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Javni razpisi

 Ob-2015/20
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za 

poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – UPB1, 92/07 
in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu Odbora za priznanja 
Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, 
št. 7/11 in 84/18), objavlja Vlada Republike Slovenije, Od-
bor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

spremembo
javnega razpisa za podelitev Priznanja Republike 

Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 7 z dne 31. 1. 

2020.
V javnem razpisu se spremeni točka 6 (Oddaja 

vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: »Rok za 
oddajo vlog je 29. 6. 2020,« in točka 7 (Odpiranje in 
pregled vlog), v kateri se prvi stavek po novem glasi: 
»Odpiranje vlog bo dne 30. 6. 2020 ob 13. uri v prostorih 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

Vlada Republike Slovenije,  
Odbor za priznanja Republike Slovenije  

za poslovno odličnost

Št. 4301-125/2018/281-09421623 Ob-2013/20

Sprememba
Na podlagi sklepa o novem roku 

št. 4301-125/2018/281-09421623 z dne 22. 4. 2020, ob-
javljamo novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofi-
nanciranje nakupa in postavitve naprav za pro izvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 
2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«.

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljub-
ljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.

2. V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in po-
stavitve naprav za pro izvodnjo električne energije z izra-
bo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR 
SE OVE 2019) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 19/19, in njegovi spremembi, objav-
ljeni v Uradnem listu RS, št. 53/19, se za osmim odstav-
kom 8. točke objave doda nov deveti odstavek, ki se glasi: 
»Rok za oddajo vlog na peto odpiranje je 26. 6. 2020. Vlo-
ge, ki bodo prispele za peto odpiranje, bodo obravnavane 
le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na 
prvem, drugem, tretjem in četrtem odpiranju, o čemer bo 
MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo 
o porabi sredstev. Vloge, prejete za peto odpiranje po obja-

vi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne 
ter vrnjene prijavitelju.«

V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti 
odstavek, se besedilo »Rok za oddajo vlog na peto od-
piranje« nadomesti z besedilom »Rok za oddajo vlog na 
šesto odpiranje«, besedilo »Vloge, ki bodo prispele za 
peto odpiranje« z besedilom »Vloge, ki bodo prispele za 
šesto odpiranje«, besedilo »na prvem, drugem, tretjem in 
četrtem« z besedilom »na prvem, drugem, tretjem, četrtem 
in petem« in besedilo »Vloge, prejete za peto odpiranje« 
z besedilom »Vloge, prejete za šesto odpiranje«.

Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
Ministrstvo za infrastrukturo

 Ob-1998/20

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objav-

lja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 
2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brez-
poselnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Repu-
bliki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 
z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19. Spremembe se nanašajo 
na naslednje točke Javnega razpisa:

4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se sedmi odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 

vsote sta:
– za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 2020 

izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
– za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 

2020 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Se sedma in osma alineja spremenita in v celoti na-

domestita z:
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2020 do 

vključno 1. 7. 2020, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 

2018 z oceno vsaj SB81,
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 9. 2020 do 

vključno 1. 10. 2020, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 

2019 z oceno vsaj SB82.

1 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

2 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji 
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena 
SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
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6. Vsebina vloge
Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 

eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske 
družbe, samostojne podjetnike in zadruge:

– za prijavne roke od 1. 2. 2020 do vključno 1. 7. 
2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;

– za prijavne roke od 1. 9. 2020 do vključno 1. 10. 
2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 3301-007/2019 Ob-2016/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje 
kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi 
– PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 
z dne 27. 12. 2019, s spremembami v Uradnem listu 
RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in 35 z dne 27. 3. 2020:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpo-
glavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se 
doda novi rok do 30. 6. 2020.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 5443-2/2020/24 Ob-2033/20

Popravek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljub ljana, objavlja popra-
vek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj 
v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik var-
stva/začasnih namestitev za starejše, ki se izvaja v okviru 
Operativnega programa evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost 
in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 
9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki 
prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni rav-
ni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, 
spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do 
socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z insti-
tucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skup nosti« 
in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupno-
stnih storitev oskrbe«, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 14/20 dne 6. 3. 2020, z naslednjo vsebino:

1. V poglavju 2 Predmet javnega razpisa in na-
čin izvedbe javnega razpisa, se število sofinanciranih 
projektov znotraj Sklopa 1 in Sklopa 2 javnega razpisa 
popravi tako, da se glasi:

»Sklop 1
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih 

oblik varstva za osebe starejše od 65 let.
V okviru Sklopa 1 bo sofinanciranih predvidoma 

20 enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva.
Sklop 2
Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih 

namestitev za osebe starejše od 65 let.
V okviru Sklopa 2 bo sofinanciranih predvidoma 

10 enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev.«.
2. V poglavju 3 Namen javnega razpisa, se tretji 

odstavek popravi tako, da se glasi:
»Predvideno je sofinanciranje 10 projektov vzposta-

vitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev 
in 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja 
dnevnih oblik varstva. Od tega se predvideva 5 projektov 
vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih name-

stitev v KRVS in 5 projektov vzpostavitve enot za namen 
zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 11 projektov 
vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik 
varstva v KRVS in 9 projektov vzpostavitve enot za namen 
zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.«.

3. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se 
v tretjem odstavku podpoglavja 18.1 Rok in način odda-
je vloge na javni razpis, prvi rok za oddajo vlog na javni 
razpis podaljša iz »1. 6. 2020« na »24. 6. 2020«.

4. V poglavju 18 Postopek izbora prijaviteljev se 
deveti odstavek popravi tako, da se glasi:

»Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan 
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je 
zadnji dan roka oddana do 15. ure v vložišču Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana.«.

5. V podpoglavju 18.2 Odpiranje, preverjanje for-
malne popolnosti vlog in ocenjevanje se v drugem od-
stavku točke 18.2.1 Odpiranje vlog, datum prvega odpi-
ranja popravi iz »5. 6. 2020« na »30. 6. 2020«.

V točki 18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog 
se v sedmem, osmem, devetem in desetem odstavku 
popravi merilo, ki bo imelo prednost pri obravnavi vlog 
z istim številom točk, ko ne bo dovolj sredstev za sofi-
nanciranje, tako, da se merilo 7 – lokacija objekta nado-
mesti z merilom 3 – pravnomočno gradbeno dovoljenje 
ali izkazana zakonska podlaga, da le-to ni potrebno.

6. V poglavju 19 Razpisna dokumentacija se v dru-
gem odstavku določen datum postavljanja vprašanj za 
prvi rok podaljša iz »25. 5. 2020« na »15. 6. 2020«.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-2026/20
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gra-
dec), objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 

projektov s področja kulture v letu 2020  
(v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020),

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 
21. 2. 2020 s spremembama, objavljenima v Uradnem 
listu RS, št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 ter v Uradnem listu 
RS, št. 58/20 z dne 24. 4. 2020.

Besedilo javnega razpisa se v tretjem odstavku 
12. točke spremeni tako, da se na novo glasi:

»Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog bo 
potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek, dne 2. 6. 2020, v sej-
ni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.«

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

 Ob-2027/20
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 

2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: MO Slovenj Gra-
dec), objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje projektov  
s področja kulturne dediščine v letu 2020  

(v nadaljevanju: JR-MOSG-KD2020),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 

21. 2. 2020 s spremembama, objavljenima v Uradnem 
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listu RS, št. 35/20 z dne 27. 3. 2020 ter v Uradnem listu 
RS, št. 58/20 z dne 24. 4. 2020.

Besedilo javnega razpisa se v tretjem odstavku 
11. točke spremeni tako, da se na novo glasi:

»Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb 
bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim ko-
misijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog 
bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 2. 6. 2020, 
v sejni sobi v 1. nadstropju in se bo pričelo ob 10. uri.«

Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 5100-8/2020-2 Ob-2024/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-

ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 168. člena Pravilnika o postopkih (so)financira-
nja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskoval-
ne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; 
v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 
– ZNOrg in 9/19) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja 
prijav za razpise – uradno 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, 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, 
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 
z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 
6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 
z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v 
nadaljevanju: metodologija) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo 

slovenske znanosti v tujini in povezovanje 
znanstvenih dosežkov v letu 2020

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega 
razpisa za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promo-
cijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znan-
stvenih dosežkov v letu 2020 (v nadaljevanju: javni 
razpis) je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo 
slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primer-
na mednarod na in strokovna udeležba in povezovanje 
znanstvenih dosežkov.

3. Cilji in pogoji javnega razpisa
Cilji in pogoji javnega razpisa so:
(1) Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali zdru-

ženjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo de-
javnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih 
strokovnjakov v zamejstvu, ob tem sodelujejo s tujimi 
raziskovalnimi institucijami in društvi ter s svojimi znan-
stvenimi publikacijami oskrbujejo knjižnice in slovenske 
lektorate v tujini;

(2) Cilj 2: podpora združenjem, ki obveščajo o po-
litikah in evropski zakonodaji na področju raziskovalne 

in inovacijske dejavnosti ter visokega šolstva na ravni 
Evropske unije (EU) in o aktualnih razpisih EU ter skrbi-
jo za povezovanja z evropskimi partnerji za oblikovanje 
projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-teh-
nološke mreže;

(3) Cilj 3: spodbujanje vzpostavitve in razvoja ino-
vativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo sloven-
ske znanosti v tujini, da bi tako izboljšala razumevanje 
znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komuni-
kacijske aktivnosti opredeljene tiste, ki pomenijo novost 
v načinu promocije znanosti v slovenskem prostoru in 
hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– zagotovljena pokritost vseh znanstvenih ved,
– zagotovljeno komuniciranje s tujimi javnostmi,
– združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih 

raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi znanji 
prijavitelja.

V okviru cilja 3 javnega razpisa so podcilji javnega 
razpisa:

Cilj 3.1: inovativne aktivnosti medijskih hiš oziroma 
tradicionalnih medijev ali drugih upravičenih prijaviteljev 
v sodelovanju z medijskimi hišami oziroma tradicional-
nimi mediji, za promocijo slovenske znanosti v tujini;

Cilj 3.2: inovativne aktivnosti razvoja alternativnih 
medijskih oziroma družbenih oblik poročanja ali pred-
stavljanja slovenske raziskovalne dejavnosti;

Cilj 3.3: inovativne civilno-družbene aktivnosti za 
promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti;

Cilj 3.4: spodbujanje vzpostavitve in razvoja glo-
balnih platform povezovanja, ki predstavljajo inovativne 
aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v tujini pre-
ko povezovanja raziskovane skupnosti (pravne osebe 
Slovencev iz slovenskega zamejstva in pravne osebe 
Slovencev po svetu) ali slovenskih raziskovalk in razi-
skovalcev v svetu z raziskovalno skupnostjo v Republiki 
Sloveniji (pravne osebe, ki delujejo na področju razi-
skovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji) ali razisko-
valkami in raziskovalci v Republiki Sloveniji. Namen je 
ustvarjanje dolgoročno delujočih platform za mreženje, 
vzpostavitev (projektnega) znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja in kroženja znanja. Dodatno se vzpodbuja 
raziskovalno medgeneracijsko sodelovanje. Prijavitelj 
mora za podcilj 3.4 dodatno izpolniti tudi pogoj: pove-
zovanje raziskovalne skupnosti iz Republike Slovenije 
z raziskovalno skupnostjo ali slovenskimi raziskovalkami 
in raziskovalci iz vsaj treh držav izven EU.

V okviru cilja 3 se prijavitelji prijavijo na enega od 
podciljev za:

– vzpostavitev doslej neobstoječih inovativnih ko-
munikacijskih aktivnosti ali

– razvoj obstoječih inovativnih komunikacijskih ak-
tivnosti.

Prijavitelji predlagajo projektno aktivnost kot za-
okroženo celoto z opredelitvijo naslova in akronima, 
pod-aktivnosti, ciljev in učinkov ter časovnice izvedbe.

Dodatno bodo spodbujene prijave na cilj 3 za pod-
cilje 3.1, 3.2 in 3.3, ki izkazujejo povezanost z vsebinsko 
sorodnimi globalnimi ali evropskimi iniciativami.

Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj na-
vedenih ciljev oziroma podciljev.

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Upravičeni prijavitelji, ki se lahko prijavijo na javni 

razpis, so za:
(1) Cilj 1: društva, zveze društev, ustanove iz Re-

publike Slovenije;
(2) Cilj 2: društva, zveze društev;
(3) Cilj 3: raziskovalne organizacije (v nadaljeva-

nju: RO) in zasebni raziskovalci, ki so na dan zaključka 
javnega razpisa vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih 
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raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali 
register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter 
izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja po-
dročje raziskovalne dejavnosti, in s predpisi agencije. Na 
javni razpis se lahko prijavijo tudi drugi zavodi, gospo-
darske družbe, zveze društev in ustanove iz Republike 
Slovenije ter društva, vpisana v evidenco nevladnih 
organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz 
slovenskega zamejstva in Slovenci po svetu.

Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki deluje-
jo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, 
se šteje vpis v Evidenco nevladnih organizacij v javnem 
interesu pri pristojni organizaciji za javnopravne eviden-
ce in storitve (https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_regi-
stri/Evidenca_nevladnih_organizacij/Splosno).

5. Kriteriji in kazalniki za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

V postopku izbora sofinanciranja promocije sloven-
ske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje 
direktor agencije (v nadaljevanju: strokovna komisija), 
pregledala prijave. Strokovna komisija lahko po potrebi 
pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokov-
nih teles agencije oziroma recenzentov. Če strokovna 
komisija za ocenjevanje prijav ugotovi, da prijavitelj ne 
izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja iz točke 3. 
tega javnega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek 
ocenjevanja, temveč se zavrne s sklepom direktorja.

Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev;
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in upo-

rabe pričakovanih rezultatov raziskav;
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prioritete. 

Vrednotenje kriterijev na podlagi kazalnikov in meril 
je določeno v metodologiji, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prag za uvrstitev v sofinanciranje je 
najmanj 60 doseženih točk. Na podlagi skupnega števila 
točk za posamezno prijavo, ločeno po posameznih ciljih 
javnega razpisa, bo strokovna komisija pripravila pred-
nostni seznam prijav za sofinanciranje. Znanstveni svet 
agencije obravnava predlog strokovne komisije. Na 
podlagi predloga Znanstvenega sveta agencije direktor 
sprejme sklep o izboru prijav za sofinanciranje.

6. Višina sredstev javnega razpisa
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-

nega razpisa znaša 190.000,00 EUR, od tega je pred-
videno za:

Cilj 1 do 10.000,00 EUR
Cilj 2 do 90.000,00 EUR
Cilj 3 za podcilje:  
3.1 do 40.000,00 EUR
3.2 do 10.000,00 EUR
3.3 do 10.000,00 EUR
3.4 do 30.000,00 EUR

Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva 
sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem 
načrtu agencije.

Strokovna komisija lahko predlaga omejitev višine 
sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi sredstvi in ka-
kovostjo prijave.

7. Način in vrste stroškov sofinanciranja
Način sofinanciranja in druge pogoje agencija s pri-

javitelji uredi s pogodbami. Prijavitelj, ki bo izvajal pro-
mocijsko aktivnost se zavezuje, da bo na ustreznem me-
stu navedel, da je sofinanciranje promocijske aktivnosti 
finančno podprla agencija.

Agencija sofinancira neposredne stroške izvedene 
promocijske aktivnosti. Upravičeni stroški so podrobneje 
določeni v metodologiji, v poglavju L.

8. Prijava na javni razpis
Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja 

iz 3. točke javnega razpisa, ki ga prijavljena aktivnost 
naslavlja.

Prijava mora na predpisanem obrazcu vsebova-
ti predstavitev prijavitelja ter natančen opis in finančni 
načrt promocijske aktivnosti, razmejeno po virih finan-
ciranja. Prav tako mora zajemati podatek o ciljni javno-
sti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe 
promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški). V prime-
ru očitne pomote prijavitelja pri navedbi cilja iz 3. točke 
javnega razpisa, se prijavitelja lahko pozove k dopolnitvi 
oziroma pojasnilu o izbiri cilja.

Med prijavami na cilja 1 in 2 iz 3. točke javnega raz-
pisa bo izbrana za vsak cilj po ena prijava, ki bo dosegla 
najvišje število točk.

Strokovna komisija pri oceni prijav na cilja 1 in 2 iz 
3. točke javnega razpisa upošteva večletno odmevno 
delovanje prijavitelja v preteklosti.

Med prijavami na podcilje iz cilja 3 iz 3. točke javne-
ga razpisa bodo okvirno izbrane za:

– podcilj 3.1 do štiri prijave,
– podcilj 3.2 do štiri prijave,
– podcilj 3.3 do štiri prijave,
– podcilj 3.4 do tri prijave.
Izbrane prijave bodo sofinancirane v enakem zne-

sku glede na število izbranih prijav in v skladu s predvi-
denimi sredstvi za podcilje iz cilja 3. Prijave na cilj 3 za 
podcilje 3.1, 3.2 in 3.3, ki izkazujejo obstoječo povezavo 
z vsebinsko sorodno globalno ali evropsko mrežo, bodo 
deležne 30 % več sredstev.

9. Obdobje sofinanciranja: čas izvajanja promocij-
ske aktivnosti (začeta in zaključena izvedba aktivnosti) 
je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter 
opremljenost prijav

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu 
Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2020.

Prijava na javni razpis se lahko odda na način dolo-
čen v točki 10.1. ali na način določen v točki 10.2.

Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec nastopa go-
spodarska družba, bodo morali v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU), št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 in 
Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne 
dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo, št. 1), št. 007- 
7/2015-11, z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen 
Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru po-
moči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2020.

V času trajanja začasnih ukrepov se v skladu z Za-
konom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 
in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje šir-
jenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ura-
dni list RS, št. 36/20; v nadaljevanju: Zakon o začasnih 
ukrepih) roki za izpolnitev materialnih aktivnosti v tej 
javnopravni zadevi, ki se iztečejo v času izvajanja ukre-
pov, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva 
prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o za-
časnih ukrepih.

V času trajanja začasnih ukrepov se v skladu z Za-
konom o začasnih ukrepih prijava na javni razpis odda 
na način določen v točki 10.3.

10.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na 
obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-PROM-Prijava/2020 
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na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si 
in razpis-promocija2020@arrs.si.

Prijava z digitalnim podpisom (poimenovana 
ARRS-MS-PROM-Prijava/2019-Pr.doc, kjer je Pr pri-
imek vodje promocijske aktivnosti) se šteje za pravoča-
sno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima 
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena 
oseba RO in vodja promocijske aktivnosti) ter oddana 
na elektronski poštni naslov: razpis-promocija2020@
arrs.si do vključno 22. 6. 2020 do 14. ure.

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se 
rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja 
začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o zača-
snih ukrepih.

10.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziro-
ma po oblaščena oseba prijavitelja) in/ali vod-
ja promocijske aktivnosti nimata digitalnega pod-
pisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki 
kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni na-
slov: razpis-promocija2020@arrs.si na obrazcu 
ARRS-MS-PROM-Prijava/2020-Pr.doc, kjer je Pr pri-
imek vodje promocijske aktivnosti in v tiskani obliki, ki 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zasto-
pnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje 
promocijske aktivnosti ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega pod-
pisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano (pod-
pišeta jo zakoniti zastopnik prijavitelja ali pooblaščena 
oseba prijavitelja in vodja promocijske dejavnosti) in 
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Pri-
java na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi 
s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezova-
nje znanstvenih dosežkov v letu 2020« ter z nazivom 
in naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za 
razis kovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov agencije 
do vključno 22. 6. 2020 do 14. ure. Kot pravočasne se 
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slo-
venije najkasneje do 22. 6. 2020 do 14. ure (poštni žig).

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se 
rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja 
začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o zača-
snih ukrepih.

10.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zara-
di epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zako-
nom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širje-
nja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni 
list RS, št. 36/20 in 61/20), se pisne vloge lahko vlagajo 
po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, 
če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug za-
nesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni 
razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni 
naslov: razpis-promocija2020@arrs.si poslana z vero-
dostojnega elektronskega naslova vodje promocijske 
aktivnosti ali raziskovalne organizacije in bo priložena 
izjava vodje promocijske aktivnost, da je zakoniti za-
stopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega 
projekta in se z njo strinja.

Prijava se šteje za pravočasno, če bo na elektronski 
poštni naslov: razpis-promocija2020@arrs.si oddana do 
vključno 22. 6. 2020 do 14. ure.

Če bodo začasni ukrepi trajali do 22. 6. 2020, se 
rok za oddajo prijave izteče osmi dan od prenehanja 
začasnih ukrepov v skladu z 2. členom Zakona o zača-
snih ukrepih.

10.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje 

v celoti in pravilno izpolnjen predpisan obrazec v pred-
pisani obliki (točka 10.1. – elektronska ali točka 10.2. 
– elektronska in tiskana ali točka 10.3) ter vsebuje vse 
zahtevane priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje pri-
jav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. 
Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 10.2. in 
bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje 
prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. 
Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo ko-
misija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, 
bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu 
z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, 
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga 
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno 
prispelih prijav: odpiranje prijav bo predvidoma dva dni 
po izteku roka za oddajo prijav na ta javni razpis, ob 
10. uri, na sedežu agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve 
pristojnega organa.

13. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/. Vse dodatne informacije v zvezi 
z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh 
agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ ali na e-naslovu: spre-
sa.neziri@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 4300-35/2020-1 Ob-2025/20
Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj), Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 
28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmo-
vanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14. 5. 2020, objavlja Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo

javni razpis
za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj  

v šolskem letu 2019/2020
1. Naziv in sedež razpisovalca: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: Zavod).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upra-

vičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 
2019/2020, in sicer:

a.) stroškov organizacije in izvedbe državnih tek-
movanj s področja znanstvene discipline oziroma več 
znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti 
oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov ozi-
roma predmetnih področij: slovenščina ali italijanšči-
na ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, 
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matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, 
logika, kemija, biologija, ekonomija, filozofija, sociolo-
gija in psihologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja 
iz znanja);

b.) stroškov organizacije in izvedbe drugih držav-
nih tekmovanj iz naslednjih področij: kultura, kulturna in 
naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma 
vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraže-
vanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadalje-
vanju: druga državna tekmovanja).

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– Državna tekmovanja iz znanja in druga držav-

na tekmovanja (v nadaljevanju: tekmovanja) morajo 
biti organizirana stopenjsko. Organizirana so lahko na 
naslednjih stopnjah: šolska, regionalna, državna. Or-
ganizirane stopnje tekmovanja so lahko tudi drugače 
poimenovane, vendar mora biti iz organizacije in izved-
be posamezne stopnje tekmovanja razvidno, za katero 
stopnjo gre.

Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
– Organizator tekmovanja mora organizirati naj-

manj dve stopnji tekmovanj, pri čemer mora biti šolska 
oziroma regionalna stopnja, kadar šolska stopnja ni 
organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, va-
jencem ali študentom višjih strokovnih šol.

Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
– Na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo 

tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji 
tekmovanja.

Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
– Organizator tekmovanja ima zagotovljena sred-

stva za organizacijo in izvedbo tekmovanja tudi iz 
drugih virov.

Dokazilo: Finančno poročilo
– Organizator tekmovanja mora določiti pravila 

o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti jav-
no objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih 
javnega obveščanja ali na drug ustrezen način.

Dokazilo: Pravilnik tekmovanja in navedba mesta 
objave

– Določbe pravil o organizaciji in izvedbi tekmova-
nja morajo urejati:

a. splošni del tekmovanja (kjer so navedeni vsebi-
na, cilj in opredelitev tekmovanja),

b. razpis tekmovanja,
c. organizacijo tekmovanja (kjer sta navedena or-

ganizacija vodenja tekmovanja in priprava nalog),
d. postopek razglasitve rezultatov tekmovanja,
e. postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje 

izdelkov in izvedbo tekmovanja,
f. način financiranja tekmovanja,
g. vrsto in število priznanj.
Dokazilo: Pravilnik tekmovanja
– Organizator tekmovanja mora zagotoviti organi-

zacijo in izvedbo tekmovanja tako, da tekmovanje vodi 
tekmovalna komisija.

Dokazilo: Dokazilo o imenovanju tekmovalne ko-
misije

– Organizator tekmovanja mora objaviti naloge in 
rešitve nalog tekmovanja po končanem tekmovanju.

Dokazilo: Navedba mesta objave nalog in rešitev
– Organizator tekmovanja mora objaviti neuradne 

in uradne rezultate tekmovanja najkasneje 14 dni po 
izvedbi tekmovanja. Po objavi neuradnih rezultatov 
morajo imeti tekmovalci možnost ugovora v skladu 
z določbami pravil o organizaciji in izvedbi tekmovanja.

Dokazilo: Navedba kraja in časa objave rezultatov, 
navedba možnosti ugovora

– Organizator tekmovanja mora objaviti razpis 
tekmovanja, v katerem so objavljeni vsebina (teme po 
posameznih skupinah tekmovanj) in datumi posame-
znih stopenj tekmovanja. V razpisu so lahko objavljeni 
tudi drugi podatki, za katere organizator tekmovanja 
ocenjuje, da so potrebni za nemoteno izvedbo tek-
movanja.

Dokazilo: Razpis tekmovanja
– Organizator tekmovanja mora zagotoviti javno 

objavo tekmovalnega gradiva na spletni strani orga-
nizatorja tekmovanja ali v tiskani obliki ali na kakšen 
drug ustrezen način.

Dokazilo: Navedba mesta objave tekmovalnega 
gradiva

– Organizator od udeležencev ne sme zahteva-
ti nabave posebne opreme in/ali predhodne nabave 
pripomočkov za sodelovanje na tekmovanju. Med to 
opremo in pripomočke ne sodi običajni šolski pribor.

Dokazilo: Navedba v prijavi za sofinanciranje
– V kolikor je tekmovanje izvedeno po posameznih 

kategorijah (npr. šolskih razredih), mora organizator to 
posebej pojasniti v poročilu ter navesti število udele-
žencev in priznanj po kategorijah.

Dokazilo: Priloga k prijavi
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev: okvirna vi-

šina sredstev za sofinanciranje stroškov šolskih tekmo-
vanj za šolsko leto 2019/2020 znaša 145.000,00 EUR.

5. Obdobje, za katerega se dodeljena sredstva 
dodeljujejo: dodeljena sredstva se dodeljujejo za tek-
movanja izvedena v šolskem letu 2019/2020.

6. Rok za predložitev prijav ter način predložitve 
prijav

Prijava mora biti pripravljena v skladu z določili 
razpisne dokumentacije.

Prijavo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na 
naslov Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljan-
ska cesta 28, 1000 Ljub ljana ali dostavite v vložišče 
zavoda najkasneje do 30. 6. 2020.

Šteje se, da je prijava dostavljena pravočasno, če 
je do roka oddana priporočeno po pošti ali dostavljena 
na dan izteka roka do 12. ure v vložišče Zavoda RS 
za šolstvo.

Opremljenost prijave:
Predložena prijava mora biti v zaprti ovojnici. Na 

ovojnici naj bo navedeno:
– na levi polovici ovojnice: »Ne odpiraj – Prijava 

za sofinanciranje stroškov šolskega tekmovanja v šol-
skem letu 2019/2020«

– naslov ZRSŠ: Zavod RS za šolstvo, Poljan-
ska 28, 1000 Ljub ljana

– naziv in naslov prijavitelja.
Prijava za sofinanciranje mora vsebovati:
– Obrazec A – prijava za sofinanciranje z vsemi 

dokazili; opremljena z vsemi žigi in podpisi.
7. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav vodi komisija, odpiranje bo po-

tekalo predvidoma tretji delovni dan po izteku roka 
za predložitev prijav, v prostorih ZRSŠ, Poljanska 28, 
Ljub ljana.

Zaradi pričakovanega velikega števila prijav za 
sofinanciranje, odpiranje prijav ne bo javno.

8. Postopek dodelitve sredstev: postopek dodeli-
tve sredstev je določen v besedilu razpisne dokumen-
tacije in Pravilniku o sofinanciranju šolskih tekmovanj 
št. 0071-2/2020-1 z dne 14. 5. 2020, objavljenim na 
spletni strani Zavoda skupaj z razpisno dokumentacijo.
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9. Merila
a) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov državnih tekmovanj iz znanja:

število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu: 5–15 točk
od 1 do 3.000 udeležencev 5 točk
od 3.001 do 10.000 udeležencev 10 točk
nad 10.001 udeležencev 15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu: 5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev 5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev 10 točk
nad 1.001 udeležencev 15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja: 5–15 točk
manj kot 5 let 0 točk 
od 5 do 10 let 5 točk
od 11 do 15 let 10 točk
16 in več 15 točk
število tekmovanj, ki jih organizira in izvede prijavitelj tega tekmovanja: 5–15 točk
samo to tekmovanje 0 točk 
od 1 do 5 tekmovanj 5 točk
od 6 in več 15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 30 točk
nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni 10 točk
SKUPAJ NAJVEČ 100 točk

b) Merila za sofinanciranje realiziranih priznanih upravičenih stroškov drugih državnih tekmovanj:

število udeležencev na osnovni/prvi stopnji tekmovanja v tekočem šolskem letu: 5–15 točk
od 1 do 2.000 udeležencev 5 točk
od 2.001 do 8.000 udeležencev 10 točk
nad 8.001 udeležencev 15 točk
število udeležencev na državni ravni v tekočem šolskem letu: 5–15 točk
od 1 do 300 udeležencev 5 točk
od 301 do 1.000 udeležencev 10 točk
nad 1.001 udeležencev 15 točk
število predhodnih let izvajanja tekmovanja: 5–15 točk
manj kot 5 let 0 točk 
od 5 do 10 let 5 točk
od 11 do 15 let 10 točk
16 in več 15 točk
kotizacije za udeležence tekmovanja NI 20 točk
SKUPAJ NAJVEČ 65 točk

10. Rok za obveščanje o izidu javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno 
v 90 dneh po preteku roka za prijavo.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisne dokumentacije,
– besedilo javnega razpisa za sofinanciranje stro-

škov šolskih tekmovanj za šolsko leto 2019/2020,
– obrazec A – prijava za sofinanciranje,
– prilogo 1 – vzorec pogodbe o sofinanciranju.
12. Informacije o dokumentaciji za oddajo prijave za 

sofinanciranje šolskih tekmovanj: javni razpis bo od dne-
va objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen 
tudi na spletni strani ZRSŠ (http://www.zrss.si/), kjer bo-
sta objavljena tudi razpisna dokumentacija in Pravilnik 
o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1. 
Za dodatne informacije pišite na e-naslov: tekmova-
nja@zrss.si. Prijave na razpis so možne od naslednjega 
dne po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do roka 
določenega v 6. točki tega razpisa.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Št. 410-0021/2020 Ob-1999/20
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 
7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubitelj-
ske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projek-
tov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu 
Občine Prevalje za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 4/2020), Programa kulture Občine Prevalje 
za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta kulture 
Občine Prevalje za leto 2020, Občina Prevalje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture  

v Občini Prevalje v letu 2020
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz-

pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini 
Prevalje v letu 2020.
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3. Področja kulturnih projektov, ki so predmet jav-
nega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2020 
sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posa-
mični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca 
na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni 
širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in 
ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izka-
žejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno 
dejavnost društva.

Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidi-
rajo izvajalci projektov, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine 
Prevalje,

– da projekt ne more biti predmet programa redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj-
ski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni 
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj 

in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 

70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro-
jekta.

Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme 
niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva-

jalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto-
vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj-
manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja 

s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je 
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek-
te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje-
ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za 
kakovostno izvedbo projekta.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni 

izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vred-
noteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinan-
ciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in lju-
biteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo iz-
brani tisti kulturni projekti vlagateljev, ki bodo v postopku 
vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih točk.

6. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projek-
tov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kul-
ture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za 
leto 2020 na postavki 43181629 v višini 13.561 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov lju-
biteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2020.

7. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture 

v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija 
obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev 
sredstev ter vzorec pogodbe.

Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumenta-
cijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Ore-
šnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, 
vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija 
je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.

8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci 
projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, 
pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan 
od 8. do 12. ure.

9. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski 

ovojnici najpozneje do 29. 6. 2020 na naslov: Občina 
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na 
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje 
projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 
2020«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za 
oddajo prijav, do 12. ure.

Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen iz-
polnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti 
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja 
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo 
9. točke javnega razpisa.

10. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 30. 6. 2020 ob 

9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture 

bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov 
ljubiteljske kulture za leto 2020.

Občina Prevalje

Št. 354-11/2020 Ob-2001/20
Občina Ilirska Bistrica, s sedežem na naslovu Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju 
koncedent) na podlagi 36. in 37. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40) in določb Odloka o podelitvi kon-
cesije za opravljanje gospodarske javne službe redne-
ga vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest 
in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini 
Ilirska Bistrica (objavljeno v Uradnih objavah Snežni-
ka, št. 3/2003, dne 31. 5. 2003, v nadaljnjem besedilu: 
Odlok) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za Izvajanje gospodarske 

javne službe urejanja javnih zelenih površin  
v Občini Ilirska Bistrica

1. Koncedent: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, e-pošta: obcina.ilirska-bi-
strica@ilirska-bistrica.si.

2. Predmet koncesije
Predmet izvajanja gospodarske javne službe je iz-

vajanje gospodarske javne službe urejanja javnih zele-
nih površin v Občini Ilirska Bistrica. Pri izvajanju predme-
ta koncesije mora koncesionar zagotavljati:
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– redno negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, 
okrasnega drevja, dreves, grmovja, cvetličnih nasadov, 
trat in podobno,

– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj klopi in 
druge opreme,

– varstvo zelenih površin pred poškodbami in bo-
leznimi in

– ostale aktivnosti skladno z razpisno dokumenta-
cijo, Odlokom in koncesijsko pogodbo.

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeli obdobje 
štirih let.

4. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeli 
za območje mesta Ilirska Bistrica, za zelene površine, ki 
so v lasti oziroma v upravljanju Občine Ilirska Bistrica.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da zanj niso podani razlogi za izključitev, kot jih 

opredeljuje veljavna javnonaročniška zakonodaja,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– da razpolaga z zadostnimi ustrezno usposoblje-
nimi strokovnimi kadri (znanja oziroma izobrazba s po-
dročja urejanja zelenih površin in hortikulture, delo na 
višini …) in drugimi materialnimi sredstvi za izvajanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije (mehanizacija, dvi-
žna košara, mulčer …);

– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni pro-
gram vzdrževanja zagotavlja izvajanje vseh ključnih vrst 
vzdrževalnih del;

– da zagotavlja izvajanje vseh del s področja ureja-
nja zelenih površin, košnje, obrezovanje dreves, ureja-
nje cvetličnih gredic, vzdrževanje urbane opreme, vzdr-
ževanje pešpoti, delo na višini itn.;

– da sklenjeno odškodninsko zavarovanje za pri-
mere poškodbe pri izvajanju del in odškodninske odgo-
vornosti v skladu z zahtevami zakonodaje;

– da ni v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne 
poravnave;

– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov 
in normativov;

– da pripravi in predloži program izvajanja dejavno-
sti in cene storitev;

– da pripravi in koncedentu predloži letni poslovni 
načrt;

– da nima blokiranih poslovnih računov;
– da ima ustrezno bonitetno oceno;
– da predloži zahtevana jamstva;
– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-

rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih 
organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija pri-
znava in

– druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– koncesijo opravljati kontinuirano in kvalitetno,
– koncesijo opravljati v skladu s pogoji, ki jih določi 

koncedent,
– zaračunavati cene za izvajanje koncesije po iz-

vedbenem programu,
– zagotoviti, da bo vsa lastnina, ki bi bila po krivdi 

koncesionarja poškodovana pri opravljanju koncesije, 
na njegove stroške povrnjena v prvotno stanje, oziroma 
če to ne bo mogoče, zagotoviti ustrezno odškodnino in

– izvajati vse ostale obveznosti, določene z razpi-
sno dokumentacijo, Odlokom in koncesijsko pogodbo.

7. Vsebina prijav je določena v razpisni dokumen-
taciji. Prijava mora biti pripravljena skladno z razpisno 
dokumentacijo.

8. Merila za izbiro koncesionarja
Skladno z 18. členom Odloka, se pri odločanju 

o izbiri koncesionarja kot merila upoštevajo predvsem 
naslednji kriteriji:

– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposoblje-

nost prijavitelja in
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
Celotno merilo in ponderji so podrobneje opredelje-

ni v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bi imela dva prijavitelja enako število 

točk ima prednost prijavitelj, s sedežem ali izpostavo na 
območju Občine Ilirska Bistrica.

9. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu prijavitelju.

10. Rok oddaje prijav: upoštevane bodo vse prijave, 
ki bodo dostavljene do 15. 6. 2020 do 12. ure na naslov 
koncedenta.

11. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
vlog bo dne 15. 6. 2020 ob 12.30 v prostorih Občine 
Ilirska Bistrica.

12. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta predvido-
ma v roku 15 dni od pregleda in ocene prijav.

13. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni Občine Ilirska Bistrica (https://www.ilirska-bistrica.si/).

Občina Ilirska Bistrica

Št. 430-0003/2020-02 Ob-2017/20
Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju sklad-

nega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 
57/12 in 46/16, v nadaljevanju ZSRR-2), 2. člena Pra-
vilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, 
št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju Pravilnik o RRA), 
Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni 
list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), 6. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, 
št. 31/10, 12/14) in sklepa Sveta Koroške regije o začet-
ku postopka in imenovanju komisije za izvedbo javnega 
razpisa, ki je bil sprejet na 4. redni seji dne 18. 5. 2020, 
objavlja Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vu-
zenica

javni razpis
za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni 

regiji Koroška za programsko obdobje 2021–2027
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 

razpisa: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vu-
zenica (v nadaljevanju: občina), ki jo zastopa župan 
Franjo Golob, predsednik Sveta Koroške regije.

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa s strani Ob-
čine Vuzenica

ZSRR-2 v prvem odstavku 20. člena določa, da 
regionalno razvojno agencijo (RRA) za opravljanje splo-
šnih razvojnih nalog izbere Svet regije z javnim razpi-
som, javni razpis pa vodi občina, iz katere je predsednik 
Sveta regije, razen če Svet regije ne določi drugače.

Svet Koroške regije sestavlja 12 županov Koro-
ške regije, trenutno pa mu predseduje župan Občine 
Vuzenica.

Svet regije je na svoji 4. redni seji dne 18. 5. 2020 
sprejel sklep o začetku postopka in imenovanju komisi-
je za izvedbo javnega razpisa, s katerim je določil, da 
postopek javnega razpisa izvede Občina Vuzenica in 
imenoval strokovno komisijo.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor regionalne ra-

zvojne agencije v Koroški razvojni regiji za opravljanje 
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splošnih razvojnih nalog iz 18. člena ZSRR-2 v program-
skem obdobju 2021–2027, in sicer:

V Koroški regiji se opravljajo v javnem interesu na-
slednje splošne razvojne naloge:

– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje 
regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov 
v regiji,

– priprava dogovorov za razvoj regije,
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri 

izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in 
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,

– sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, Sveta 
regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih 
partnerstev,

– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih 
idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri obli-
kovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,

– prenos znanja in dobrih praks regionalnega ra-
zvoja ter

– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prve-
ga odstavka 19. člena ZSRR-2, kadar jih izvaja sklad.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Za izvajanje obligatornih nalog 18. člena ZSRR-2 

izbere v skladu s prvim odstavkom 20. člena ZRSS-2 
Svet regije RRA za programsko obdobje z javnim raz-
pisom, ki ga vodi občina, iz katere je predsednik Sveta 
regije.

Namen in cilj javnega razpisa je izbor upravičenca 
za financiranje razvojnih nalog v Koroški regiji, ki je lah-
ko na podlagi ZSSR-2 izključno RRA, ki bo izbrana na 
javnem razpisu.

Splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz 
18. člena ZSRR-2 se financirajo iz proračunov občin in 
državnega proračuna. Nadzor nad opravljanjem nalog 
RRA izvajata Svet regije in ministrstvo. RRA se vpiše 
v evidenco RRA, ki jo vodi ministrstvo. Podrobnejša na-
vodila – način vodenja evidence RRA, minimalne pogoje 
za opravljanje nalog RRA, obvezne elemente pogodbe 
o opravljanju nalog, način oblikovanja in delovanja ob-
močnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne 
mreže, merila in normative za financiranje splošnih ra-
zvojnih nalog v regiji ter splošne pogoje za opravljanje 
razvojnih nalog države v regiji določi minister s pravilni-
kom. Sofinanciranje RRA s strani ministrstva se določi 
z letno pogodbo.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji (obligatorni, ZSRR-2 in Pravilnik 

o RRA)
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje zakonske po-

goje:
1. ima sedež na območju razvojne regije in je prav-

na oseba z večinskim javnim vplivom na podlagi večin-
skega deleža vpisanega kapitala ali ustanoviteljskega 
deleža in z večinskim občinskim vplivom v okviru jav-
nega vpliva

Dokazilo: Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec + Priloga 
1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni 
izpis iz sodnega/poslovnega registra

2. ima strokovno usposobljene kadre za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog v regiji kar pomeni, da:

– ima vsaj toliko zaposlenih, da zagotavlja (v ra-
zvojnih regijah z do vključno 100 000 prebivalci, Koro-
ška regija_71.499 prebivalcev) za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog najmanj toliko ur dela, kot bi ga opravili 
štirje zaposleni za polni delovni čas,

– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisci-
plinarno znanje (na podlagi delovnih izkušenj) pri oprav-
ljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s po-
dročja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.

Dokazilo: Obrazec 5.2 _ Izjava o zagotavljanju stro-
kovnega kadra

Pojasnilo: Zaposleni mora imeti vsaj 5 let delovnih 
izkušenj na področju dela, na katerem bo zaposlen 
opravljal splošne razvojne naloge.

3. izkaže, da je del regijske razvojne mreže in po-
kriva območje celotne regije

Dokazilo: Priloga 2 _ Dokazilo o ustanovitvi regijske 
razvojne mreže Koroške regije

4. predloži strategijo izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027

Dokazilo: Priloga 3 _ Strategija izvajanja splošnih 
razvojnih nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027

5. ima ustrezne prostore in opremo za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog

Dokazilo: Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju 
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za 
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega 
za regionalni razvoj

6. ima zagotovljene tehnične pogoje za vključitev 
v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regi-
onalno politiko

Dokazilo: Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju 
z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje splošnih 
razvojnih nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za 
vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega 
za regionalni razvoj

7. vodi ločene računovodske evidence za opravlja-
nje splošnih razvojnih nalog v regiji

Dokazilo: Obrazec 5.4 _ Izjava o zagotavljanju 
vodenja ločenih računovodskih evidenc za opravljanje 
splošnih razvojnih nalog v regiji.

5.2. Posebni pogoji
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje posebne po-

goje:
8. ima poravnane davčne obveznosti
Dokazilo: Obrazec 5.5_ Izjava o poravnanih davkih, 

prispevkih in drugih dajatvah
Prijavitelji lahko zaradi hitrejše obravnave vlog pri-

ložijo potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih 
davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od 
meseca dni od dneva oddaje vloge. Občina v tem pri-
meru ne bo izvedla dodatnega preverjanja izpolnjevanja 
pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma 
nepravilnosti.

9. se strinja z vsemi zahtevami razpisa in razpisne 
dokumentacije

Dokazilo: Obrazec 5.6_ Izjava o strinjanju z razpi-
sno dokumentacijo

Prijavitelj s podpisom izjave občini dovoljuje, da 
v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih 
pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje 
na tem javnem razpisu.

10. se je seznanil in se strinja z vzorcem pogodbe
Dokazilo _ Obrazec 5.7._Vzorec pogodbe med 

RRA in Svetom regije
Opomba: V vzorec pogodbe se ne vpisuje ničesar, 

na koncu ga je potrebno le parafirati. S parafo prijavitelj 
potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se 
z njo strinja.

V nadaljnji postopek ocenjevanja vlog se bodo uvrsti-
li prijavitelji, ki bodo izpolnjevali zgoraj navedene pogoje.

6. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen osebnih podat-
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kov in tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 
– odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih 
podatkov, vključno s Splošno uredba o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR).

7. Merila za izbor
Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo ob izpolnjevanju vseh 

obveznih pogojev iz točke 5 tega javnega razpisa prejel 
največje število točk po merilih za izbor, opredeljenih 
v nadaljevanju.

Za vsako merilo je potrebno priložiti obrazec, ki je 
opredeljen pri posameznem merilu in je del razpisne 
dokumentacije.

1) Delež javnega vpliva pri poslovanju prijavitelja:

Delež javnega vpliva Število točk
100 % 20
70 %–99 % 10
51 %–69 % 5

Dokazilo: Dokazilo: Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec 
+ Priloga 1_Akt o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi, 
iz katere je razvidno število ustanoviteljev in njihovi 
deleži.

2) Obdobje delovanja na področju spodbujanja ra-
zvoja:

Delovanje na področju spodbujanja razvoja pomeni 
opravljanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, 
kot jih določa 18. člen ZSRR-2.

Leta delovanja Število točk
Nad 15 let 20
Nad 10 do 15 let 10
Do 10 let 5

Dokazilo: Obrazec 5.8_Izjava prijavitelja o obdobju 
delovanja

3) Reference pri pripravi regijskih projektov:

Število regijskih projektov Število točk
6 ali več 30
3–5 20
1–2 10

»Regionalni/regijski projekt« je razvojni projekt, ki 
temelji na regionalnem razvojnem programu, uresniču-
je razvojne prioritete razvojne regije in izkorišča njene 
razvojne potenciale; od lokalnega projekta se regijski 
razlikuje po celovitem reševanju določene problematike 
v okviru razvojne regije oziroma širšem razvojnem vplivu 
na razvojno regijo in izven nje.

Kot veljavna referenca se prizna regijski projekt, ki 
ga je prijavitelj kot nosilec na območju celotne razvojne 
regije izvajal v obdobju zadnjih 10 let pred objavo jav-
nega razpisa.

Dokazilo: Obrazec 5.9_Reference _ regionalni pro-
jekti

4) Reference pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa glede na število v celoti pripravljenih1 regio-
nalnih razvojnih programov

Število RRP Število točk
3 30
2 20
1 10

1 RRP 2021–2027 še ne more šteti kot referenca, ker 
ni končan.

Dokazilo: Obrazec 5.10_Reference _ priprava regio-
nalnega razvojnega programa

Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže, 
je 100. Izbran bo prijavitelj, ki bo prejel največje število 
točk. V kolikor bosta dva ali več prijaviteljev ovrednotena 
z istim številom točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki je prejel 
višje število točk pri merilu 3_Reference pri pripravi regij-
skih projektov.

8. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo vlog je 15 dni 
od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: 
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.

9. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni 

elektronski kopiji in če vsebuje v celoti izpolnjene obrazce, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi mo-
rebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo 
izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo 
vloge na javni razpis.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je občina prejela v postopku izvajanja javnega 
razpisa.

Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem 
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem 
izvodu na kakršnem koli nosilcu podatkov (CD, DVD, USB 
ključ …) v zaprti ovojnici, ki je opremljena z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbor RRA« in 
prispeti na naslov: Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 
2367 Vuzenica. Na hrbtni strani ovojnice mora biti nave-
den naziv in poštni naslov prijavitelja.

Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podat-
ki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V prime-
ru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se 
šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani 
pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane 
razpisne obrazce in zahtevane priloge za prijavo na razpis:

– Obrazec 5.1 _ Prijavni obrazec + Priloga 1_Akt 
o ustanovitvi ali pogodba o ustanovitvi in Redni izpis iz 
sodnega/poslovnega registra

– Obrazec 5.2 _ Izjava o zagotavljanju strokovnega 
kadra

– Priloga 2 _ Dokazilo o ustanovitvi regijske razvojne 
mreže Koroške regije

– Priloga 3 _ Strategija izvajanja splošnih razvojnih 
nalog v Koroški regiji za obdobje 2021–2027

– Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju z ustreznimi 
prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog 
in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev v in-
formacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalni 
razvoj

– Obrazec 5.3 _ Izjava o razpolaganju z ustrezni-
mi prostori in opremo za opravljanje splošnih razvojnih 
nalog in o zagotavljanju tehničnih pogojev za vključitev 
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v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regio-
nalni razvoj

– Obrazec 5.4 _ Izjava o zagotavljanju vodenja lo-
čenih računovodskih evidenc za opravljanje splošnih ra-
zvojnih nalog v regiji

– Obrazec 5.5 _ Izjava o poravnanih davkih, prispev-
kih in drugih dajatvah

– Obrazec 5.6 _ Izjava o strinjanju z razpisno doku-
mentacijo

– Obrazec 5.7 _ Vzorec pogodbe med RRA in Sve-
tom regije

– Obrazec 5.8 _ Izjava prijavitelja o obdobju delo-
vanja

– Obrazec 5.9 _ Reference _ regionalni projekti
– Obrazec 5.10 _ Reference _ priprava regionalnega 

razvojnega programa
10. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav na razpis 

s strani strokovne komisije ne bo javno.
Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev 

po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje pri-
spele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo 
prejel največje število točk.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
ne glede na način dostave, prispele v vložišče občine do 
roka za oddajo prijav.

Vloge, ki ne bodo pravočasne in pravilno označene, 
bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V kolikor 
iz ovojnice ne bo razviden pošiljatelj, se vloga odpre, za-
vrže in vrne pošiljatelju.

Vloge bo odprla strokovna komisija, ki bo v najka-
sneje roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopol-
nitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne v skladu 
z 9. točko tega javnega razpisa.

Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Vloge upravičencev, ki so bili pozvani k dopolnitvi 

in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso 
ustrezno dopolnili, se zavrže. Upravičencev, ki vloge niso 
dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, se k dopolnitvi 
ne poziva ponovno.

Strokovna komisija bo točkovala vloge prijaviteljev 
po vrstnem redu prispetja, od prvoprispele do zadnje pri-
spele do roka za oddajo prijav. Izbran bo prijavitelj, ki bo 
prejel največje število točk.

Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev 
iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo uvrstile v postopek 
točkovanja, pač pa bodo zavržene.

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

Na podlagi poročila razpisne komisije odloči o izbo-
ru RRA Svet regije s sklepom, ki ga podpiše predsednik 
Sveta regije.

Prijavitelji bodo o izidih javnega razpisa obveščeni 
v roku 45 dni od odpiranja vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da neupravičeno niso bili iz-
brani, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa Sveta 
regije o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe 
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prejemniki sredstev.

12. Postopek in način izbora RRA za obdobje 
2021–2027

Na podlagi poročila strokovne komisije bo o izboru 
regionalne razvojne agencije za območje Koroške regije 
za obdobje 2021–2027 odločil Svet regije s sklepom, ki 
ga podpiše predsednik Sveta regije. Zoper sklep ni do-
voljena pritožba, možen pa je upravni spor na pristojnem 
sodišču.

Medsebojna razmerja med Svetom regije in regio-
nalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo. Osnutek 
pogodbe je priloga temu javnemu razpisu.

Izbrano regionalno razvojno agencijo ministrstvo, pri-
stojno za regionalni razvoj, vpiše v evidenco o RRA za pro-
gramsko obdobje 2021–2027. Pogoji se preverjajo letno.

13. Razpoložljivost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni stra-

ni Občine Vuzenica http://www.vuzenica.si/Za-obca-
ne/Razpisi-in-natecaji in na naslovu Mladinska ulica 1, 
2367 Vuzenica ter na spletni strani MGRT https://www.
gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodar-
ski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS dalje do konca roka 
za oddajo ponudb.

Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo 
brezplačno na občini.

14. Dodatne informacije: dodatne informaci-
je v zvezi z vsebino javnega razpisa lahko dobite na 
elektronskem naslovu saso.verdnik@vuzenica.si ali na 
tel. 02/87-91-222, vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

Občina Vuzenica

 Ob-2003/20
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 

št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(ZIPRS2021) (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 proraču-
na Republike Slovenje (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Programa spodbu-
janja 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 15. 5. 2020, 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 1/1-2020)

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 obrat-
nega 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 gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge 
na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Za-
konu o gospodarskih 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 območju, 
hkrati pa se prijavitelj zavezuje, da ta sofinancirana osnov-
na 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 Komisije do 
»de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. 
Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumen-
tacije),

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 (Mi-
kro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena 
v Priporočilu Komisije 2003/361/ES in v Uredbi Komisije 
(EU) št. 651/20141).

1 Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mi-
kro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod doku-
mentarno številko K (2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, 
L 124, 20. 5. 2003 in Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 
z dne 17. junij 2014 (Ur. L. EU L 187, 26. 6. 2017) o razgla-
sitvi 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 2020 znaša 
30.000,00 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 prora-

čunskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (v nadaljevanju MGRT). V kolikor bi bile ukinjene 
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ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski 
postavki, lahko OSSIN razveljavi javni razpis in izdane 
sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanci-
ranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.

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

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

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

se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, 
št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 
L 352, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju 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 primarnih 
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 izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količina-
mi, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 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 deluje-
jo 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 Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-

čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
360/2012.

6. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana sredstva, je proračun-
sko leto 2020. 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 iz-
plačilo (najkasneje do vključno 20. 10. 2020).

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

Can Costiera – OSSIN, Comunità autogestita costiera 
della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skup-
nost italijanske narodnosti – Via Župančič/Župančiče-
va 18, 6000 Capodistria/Koper, je 8. 6. 2020. 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 zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez 
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – JR ANS Ukrep 1/1-2020« 
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 8: 
Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodi-
li nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti na-
pisane v slovenskem jeziku, 3., 6., in 9. točka 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 pod-
pisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom 
prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predra-
čuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija 
naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne 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 ozna-
čene 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 razpisa ter upra-
vičenostjo 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 ocenjevanje 
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)
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-
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ciralo po vrstnem redu vlog, od tistih, ki bodo dosegle 
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe 
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja 
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 razpisno 
dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo 
omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni 
razpis, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od 
dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni 
strani: http://www.cancostiera.org/

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost 

italijanske narodnosti

 Ob-2004/20
Ai sensi della Legge sulla finanza pubblica (Gaz-

zetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo ufficiale consoli-
dato, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 e 13/18), della Legge finanziaria della Re-
pubblica di Slovenia per il 2018 (Gazz. uff. RS, n. 80/16 
e 71/17), della Legge finanziaria della Repubblica di 
Slovenia per il 2020 (Gazzetta ufficiale RS, n. 75/19), 
della Legge sull’attuazione dei bilanci della Repubblica 
di Slovenia per il 2020 e il 2021 (ZIPRS2021) (Gazz. 
uff. RS, n. 71/17 e 13/18 – ZJF-H), della Legge sul-
lo sviluppo regionale equilibrato (ZSRR-2) (Gazz. uff. 
RS, n. 20/11, 57/12 e 46/16), del Regolamento sulla 
procedura, i criteri e le modalità di assegnazione delle 
risorse per promuovere programmi di sviluppo e prio-
rità (Gazzetta ufficiale RS, n. 56/11), del Regolamento 
della Commissione (EU) n. 1407/2013 del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 
aiuti “de minimis” (GU UE L 352, del 24/12/2013), del 
Parere del Ministero delle finanze sulla compatibilità 
dello schema degli aiuti “de minimis” per il “Programma 
di attuazione degli incentivi finanziari del Ministero per 
lo sviluppo economico e la tecnologia – MGRT – de 
minimis” (n. della notifica: M001-C2399245-2015/I) del 
9/5/2016, del Regolamento sulle procedure di esecuzio-
ne della Legge finanziaria della Repubblica di Slovenia 
e del Programma per lo sviluppo della base economica 
della Comunità nazionale italiana 2018–2020 (Decisione 
del Governo numero 30300-1/2018/4 del 10/5/2018 – in 
seguito: Programma) e del consenso del Ministero dello 
sviluppo economico e della tecnologia del 15/5/2020, la 
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, 
Via Župančič 18, 6000 Koper/Capodistria (in seguito: 
CAN), sulla base del contratto di attuazione e finan-
ziamento della misura 1: Promozione 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 
1/1-2020)

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
3.1. 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,

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 con-
fronti della Repubblica di Slovenia,

6. che, per quanto riguarda il candidato, o la società 
ad esso collegata, nei confronti del Ministero e dell’CAN, 
non esiste un divieto operativo nell’ambito che risulta 
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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’eser-
cizio 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 pre-
cedenti bandi dello stesso tipo,

12. I costi ammissibili sono esclusivamente i costi di 
quei capitali fissi che sono collegati con l’attività primaria 
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 Commissione 
(UE) n. 651/20141).

– nel momento in cui sono stati sostenuti si è tenuto 
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 2020 am-
monta a 30.000,00 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.

4.1. 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 10.000,00 EUR. 
L'assistenza ricevuta è limitata anche dalla regola “de 
minimis”, in modo che la società in tre anni solari conse-
cutivi non deve superare gli aiuti di Stato per un importo 
di 200.000,00 euro (vale a dire 100.000,00 euro se si 
tratta di una società nel settore dei trasporti su strada). 
Nel determinare se un nuovo aiuto “de minimis” supera 
la quantità consentita di aiuti “de minimis”, si tiene conto 
di tutti i precedenti aiuti “de minimis” ricevuti negli ultimi 
tre anni dalle imprese combinate o unite.

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

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

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

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

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

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

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

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

ii. se l’aiuto è subordinato alla sua cessione 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 

1 La Raccomandazione della Commissione del 
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimpre-
se, piccole e medie imprese (notificata con il numero do-
cumentale 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 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno nell’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato.

3.2. 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,

– 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 diret-

tamente 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 domanda 
e al contratto (non sono ammissibili i costi che non sono 
previsti nella domanda/contratto),

– sono stati sostenuti prima che venisse presentata 
la richiesta di pagamento,
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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 traspor-
to di merci su strada.

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

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

6. Periodo dei costi ammissibili: il periodo per il qua-
le sono destinati i fondi oggetto del bando è l’esercizio 
2020. 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 richiesta di 
pagamento (entro e non oltre il 20/10/2020 compreso)

7. Termini del bando di gara e modalità di adesione
Il termine per la presentazione della domanda (mo-

duli e allegati) all’indirizzo della Can Costiera – CAN, 
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – 
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti – 
Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodistria/Koper, 
è il 08/06/2020. 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 ante-
riore, letteralmente e senza abbreviazioni: »Ne odpiraj 
– Vloga – JR ANS ukrep 1/1-2020« (Non aprire – do-
manda – bando di gara ans Misura 1/1-2020) e con il 
nome completo e l’indirizzo del candidato.

Alla documentazione del bando di gara è allegato 
un modulo per la presentazione corretta della busta per 
partecipare al bando di gara (Modulo 8: Dotazione della 
busta) che, compilato conformemente alle istruzioni, 
può essere incollato sul lato anteriore della busta. Le 
domande 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 tradu-

zione 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 successivamente una 
traduzione slovena con la firma del responsabile che 
garantisce per la correttezza della traduzione. In caso 
di dubbio l’CAN può inoltre richiedere una traduzione 
giurata, i costi della traduzione sono a carico del richie-
dente.

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 com-
missione nominata dalla Can costiera aprirà e visionerà 
tutte le domande consegnate entro i termini, formalmen-
te 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 con-
forme 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 riguardo 
le domande saranno finanziate secondo l’ordine decre-
scente, da quelle che avranno ricevuto di più rispetto 
a quelle che avranno ricevuto meno punti, sino all’u-
tilizzo 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 documenta-
zione del bando di gara: tutti i dati necessari e le istru-
zioni che consentiranno la redazione di una domanda 
completa e corretta per il bando di gara sono riportati 
nella Documentazione del bando di gara che a partire 
dalla pubblicazione del bando di gara sarà pubblicata 
sul sito web: http://www.cancostiera.org/.

Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 
Italiana
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Javne dražbe

Št. 3/2020 Ob-2000/20
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZSPDSLS-1), po 
50. in 51. členu, družba Premogovnik Velenje d.o.o. 
objavlja

javno dražbo
z zbiranjem ponudb za odprodajo odpadnega 

železa in barvnih kovin v skupni ocenjeni  
količini 1.280 t

Rok za oddajo ponudbe je torek, 26. 5. 2020, do 
10. ure, na naslov naročnika.

Navodila za oblikovanje ponudbe, ki vsebujejo tudi 
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, so do-
segljiva na povezavi (http://www.rlv.si/si/1672). Dodatne 
informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: 
marko.meza@rlv.si ali tel. +386/3/899-64-42.

Premogovnik Velenje d.o.o.
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 Ob-1996/20
Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Stane-

ta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta zavoda 
Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš z dne 
25. 2. 2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, 
opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno, delov-
nih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti – ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – ne sme 
biti starejše od 30 dni) in programom vodenja zavoda 
za razpisano mandatno obdobje pošljite priporočeno po 
pošti v petnajstih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš, 
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, z oznako »Prijava na raz-
pis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Komandanta Staneta 
Dragatuš

 Ob-2005/20
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17) in 31. člena Zakona o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Svet zavoda Ljudske 
univerze Sežana razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
javnega zavoda Ljudska univerza Sežana

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
direktorja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji vzgo-
je in izobraževanja – ZOFVI in Zakon o izobraževanju 
odraslih:

– visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba pri-
dobljena po študijskih programih za pridobitev izobraz-
be druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),

Razpisi delovnih mest

– pedagoško andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izo-

braževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti andragoške, vodstvene, 

organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.

Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev: dokazila o izobrazbi, opravlje-
nem strokovnem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah, 
potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo in ne sme biti starejše od 
30 dni) in potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše 
od 30 dni), življenjepis in program vodenja in vizije ra-
zvoja zavoda za obdobje 5 let. Prijavo z dokazili pošljite 
v 8 dneh na naslov Ljudska univerza Sežana, Bazoviška 
cesta 9, 6210 Sežana, s pripisom »Ne odpiraj – prijava 
na razpis za direktorja/-ico«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Sežana

 Ob-2019/20

Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega 
doma Ljub ljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 24. in 25. člena Statuta SŽ – Železniškega 
zdravstvenega doma Ljub ljana in sklepa sveta zavoda, 
sprejetega na dopisni seji dne 20. 5. 2020, razpisuje 
delovno mesto

direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, 

ki izpolnjuje poleg pogojev za sklenitev pogodbe o za-
poslitvi, predpisanih z zakonom, še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene 
smeri

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ustrezne 
vodstvene izkušnje.

Kandidat naj predloži program dela zavoda, z vizijo 
razvoja zavoda za mandatno obdobje 4 let.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat. 
Poleg poslovodne funkcije bo opravljal tudi funkcijo stro-
kovnega vodenja zavoda. Pogodba o zaposlitvi za de-
lovno mesto direktorja zavoda bo z imenovanim kandi-
datom sklenjena za obdobje štirih let, z delovnim časom 
20 ur na teden.

Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in pro-
gramom dela zavoda kandidati pošljejo priporočeno, 
v 10 dneh po objavi na naslov: SŽ – Železniški zdrav-
stveni dom Ljub ljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »Prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 10 dni po 
končanem postopku.

Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega 
doma Ljub ljana

 Ob-2028/20

Svet zavoda Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova 
ul. 12, 1000 Ljub ljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
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– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja iz-

polnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom ZOFVI, 
in sicer:

1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje,

2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sve-
tovalnega delavca v šoli,

3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje 
in izobraževanja,

4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izo-
brazbo,

5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj 
pet let naziv mentor,

6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo 
pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost,

10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotaklji-
vost (potrdilo sodišča),

11. da predloži svoj program vodenja šole.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki iz-
polnjujejo pogoje po 143. in 145., členu ZOFVI (Ura-
dni list RS, št. 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Uradni 
list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 
popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).

Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, 
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za 
uspešno vodenje šole ter znati rokovati z informacijsko 
tehnologijo in z osnovnimi računalniškimi programi.

Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je z 2. 8. 2020. Pogodba 

o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandi-
data-ke sklene za določen čas mandata.

Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa 
na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Bežigrad, Črtomi-
rova ul. 12, 1000 Ljub ljana, z oznako: »prijava na razpis 
za ravnatelja« pošljete:

Popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življe-
njepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami 
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z origi-
nalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne 
pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom 
ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni. 
Kandidati obvezno posredujte tudi e-naslov za obvešča-
nje med razpisnim postopkom.

Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imeno-
vanju prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovna šola Bežigrad
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Št. 35430-6/2019-2 Ob-2020/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 68SUB-KV19 

Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 
novih komunalnih vozil na območjih občin  

s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 68SUB-KV19 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na 
območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kako-
vost zraka (Uradni list RS, št. 34/19), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2021/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 70SUB-PP19 

Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup 
novih vozil za prevoz potnikov

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 70SUB-PP19 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz pot-
nikov (Uradni list RS, št. 34/19), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2022/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 72SUB-sNESLS19 

Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe  
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 

družbenega pomena
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finanč-
ne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-ener-
gijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list 
RS, št. 39/19, 54/20), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2023/20

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 78FS-PO19 Finančne 

spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne 
mobilnosti v podjetjih

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za na-
ložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni 
list RS, št. 80/19 in 10/20), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-2037/20
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 in nadaljnji), Uredbe o prodaji in drugih 
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države 
in občin (Uradni list RS, št. 123/03 in nadaljnji), Statuta 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/18), Letnega 
Načrta o ravnanju s premoženjem Občine Šentrupert 

Druge objave

za leto 2020, Posameznega programa prodaje Javne-
ga podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., ter sprejetega 
sklepa Občinskega sveta Občine Šentrupert o prodaji 
Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., proda-
jalec Občina Šentrupert objavlja

poziv za javno zbiranje ponudb
v postopku prodaje 100 % deleža kapitala v družbi 

Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., 
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert

S tem povabilom prodajalec Občina Šentrupert, 
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju Ob-
čina Šentrupert), vabi zainteresirane osebe k nakupu 
100% deleža lastniškega kapitala v družbi Javno podje-
tje Energetika Šentrupert d.o.o., Slovenska vas 5, 8232 
Šentrupert (v nadaljevanju Energetika Šentrupert ali 
družba). Predmet prodaje je prodaja 100% lastniške-
ga deleža družbe kot celote. Ponudniki, ki bodo oddali 
ponudbo za delež, ki ni enak predmetu prodaje, bodo 
zavrnjeni.

Zainteresirane osebe lahko pridobijo informacijski 
memorandum, kateri vsebuje podrobnejše informacije 
o dejavnosti in poslovanju družbe, finančnem položaju 
ter sredstvih družbe. Informacijski memorandum lahko 
pridobijo osebe, ki se bodo s sklenitvijo Sporazuma o 
nerazkrivanju podatkov z Občino zavezale, da bodo 
informacije, razkrite v informacijskem memorandumu, 
uporabile le za namene in pod pogoji določenimi v spo-
razumu, ter da podatkov iz informacijskega memoran-
duma ne bodo razkrivale tretjim osebam.

Družba se prodaja po dvofaznem postopku, po ka-
terem bodo interesenti podali v prvi fazi nezavezujočo 
ponudbo, v drugi fazi pa zavezujočo ponudbo (izraz 
ponudba v nadaljevanju se nanaša na nezavezujočo 
in zavezujočo ponudbo). Nezavezujoča in zavezujoča 
ponudba se oddata pod pogoji, določenimi v tem pozivu.

Po prejemu nezavezujočih ponudb bo komisija iz-
med prispelih izbrala tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz tega 
razpisa, ter pri katerih ne obstajajo druge okoliščine, ki 
bi onemogočale prodajo družbe, oziroma osebe, ka-
terih ponudbe so popolne (primerne interesente). Vse 
primerne interesente bo komisija pisno obvestila, da 
imajo možnost pridobitve podrobnih informacij oziroma 
izvedbe skrbnega pregleda družbe tako, da se omogoči 
pregled dokumentov v fizični obliki, ki jih bo pripravil 
prodajalec. Pridobitev dodatnih informacij in skrbni pre-
gled se dovolita primernim interesentom pod pogojem, 
da bodo podpisali izjavo o varovanju tajnosti podatkov.

Pred oddajo zavezujoče ponudbe, mora ponudnik 
vplačati varščino v višini 20.000 EUR na fiduciarni ra-
čun odvetnice Marjane Šnuderl, Rimska c. 24, 1000 
Ljub ljana, TRR SI56031051000427494. Prejeta varšči-
na se neizbranim ponudnikom vrne najkasneje v roku 
5 delovnih dni po končanem postopku prodaje in se ne 
obrestuje. V primeru, da ponudnik po oddaji zavezujoče 
ponudbe umakne ponudbo, zapade celotna varščina v 
korist prodajalca.

Edini kriterij za izbor kupca je cena. Prodajalec bo 
družbo prodal ponudniku, ki bo izpolnil vse zahteve, do-
ločene v tem razpisu in z zavezujočo ponudbo ponudil 
najvišjo ponudbeno ceno. V primeru, da ponudbena 
cena za prodajalca ne bo sprejemljiva ali da bo več po-
nudnikov ponudilo enako najvišjo ponudbeno ceno, se s 
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ponudniki (primernimi interesenti) izvede pogajanja v to-
liko krogih, kolikor jih je potrebnih za pridobitev najugo-
dnejše ponudbe, pri čemer se bo napovedal zadnji krog 
pogajanj. Prodajalec si pridržuje pravico do zaustavitve 
postopka prodaje v katerikoli fazi do podpisa pogodbe o 
prodaji družbe, vključno po oddaji zavezujočih ponudb, 
ne da bi mu bilo potrebno pri tem navajati razlog za usta-
vitev postopka. Ponudniki ali druge osebe, ki so sodelo-
vale pri oddaji ponudbe ali drugi fazi postopka, po tem 
pozivu niso upravičene do povrnitve stroškov ali škode 
nastale zaradi ustavitve postopka. Izbrani ponudnik je 
dolžan skleniti pogodbo o prenosu poslovnega deleža 
v obliki notarskega zapisa s prodajalcem v 8 delovnih 
dneh od poziva za sklenitev pogodbe, sicer varščina 
zapade v korist prodajalca.

Za veljaven prenos Poslovnega deleža v skladu s 
tretjim odstavkom 481. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni RS, št. 65/09 in nadaljnji, ZGD-1), se z 
izbranim ponudnikom sklene Pogodba o odsvojitvi po-
slovnega deleža v obliki notarskega zapisa, in sicer naj-
kasneje v roku osmih delovnih dni od prejema obvestila o 
izbiri najboljšega ponudnika, s sledečimi bistvenimi sesta-
vinami: predmet pogodbe: poslovni delež v družbi Ener-
getika Šentrupert d.o.o., v nominalni višini 7.500 EUR, kar 
predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe; pogodbena 
cena: najvišja sprejeta ponujena cena; plačilo kupnine: 
v celoti in v enkratnem znesku, v roku 5 dni od podpisa 
pogodbe, na bančni račun prodajalca, Občine Šentrupert 
na TRR: SI56 014110100021185, odprt pri UJP; varščina: 
varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe 
naravo are; stroški in davki: kupec krije vse davke in stro-
ške v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prodaji poslovnega 
deleža in prenosom predmeta prodaje; poslovni delež se 
kupuje po načelu videno-kupljeno; kupec lahko predlaga 
vpis spremembe lastništva poslovnega deleža po plačilu 
celotne kupnine.

Ponudbo za nakup deleža lahko oddajo domače 
ali tuje pravne in fizične osebe. Ponudniki morajo v 
nezavezujoči ponudbi predložiti naslednje podatke in 
dokumente:

– podatke o ponudniku:
– ponudnik pravna oseba navede: firmo, sedež 

in poslovni naslov ter davčno in matično številko, če ti 
obstajata. Ponudnik, ki je tuja pravna oseba, ponudbi 
predloži tudi izpis iz sodnega registra ali druge eviden-
ce države sedeža, iz katerega so razvidni podatki iz 
prejšnjega stavka, ter zastopnikih ponudnika skupaj z 
overjenim prevodom izpisa v slovenski jezik,

– ponudnik fizična oseba navede: ime in priimek, 
naslov stalnega in začasnega prebivališča ter davčno in 
matično številko, če ti obstajata, skupaj s kopijo oseb-
nega dokumenta,

– ponudnik navede tudi kontaktne podatke za 
sprejem obvestil, ki vsebujejo vsaj elektronski naslov in 
naslov za vročanje pošte,

– ponudnik lahko pooblasti drugo osebo za spre-
jem obvestil, v tem primeru navede kontaktne podatke iz 
prejšnje alineje pooblaščenca, ter ponudbi priloži kopijo 
pooblastila;

– navedbo ali ponudnik nastopa v svojem imenu in 
za svoj račun; v kolikor ponudnik nastopa v svojem ime-
nu in za tuj račun, mora navesti vse podatke iz prejšnje 
alineje dejanskega interesenta za nakup,

– okvirno ponudbeno ceno za nakup 100% deleža 
kapitala v evrih (EUR),

– izjava ponudnika o načinu zagotovitve finančnih 
sredstev za nakup družbe (lastna sredstva ali druga 
sredstva). V kolikor ponudnik nakupa ne bo izvedel z 
lastnimi sredstvi ali z lastnimi sredstvi v celoti, mora pre-
dložiti izjavo banke ali druge finančne institucije oziroma 
tretje osebe, ki bo zagotovila finančna sredstva, iz vse-
bine katere je razvidno, da ponudniku ni onemogočeno 
pridobivanje virov financiranja za nakup deleža družbe,

– izjavo ponudnika o sprejemu vseh pogojev, dolo-
čenih s tem pozivom,

– izjavo ponudnika, da ne obstajajo okoliščine na 
strani ponudnika ali relevantne zakonodajne omejitve, 
zaradi katere ne bi bilo mogoče kupiti družbe s strani 
ponudnika,

– seznam morebitnih dovoljenj in soglasij potrebnih 
za nakup deleža družbe, katere je dolžan pridobiti ponu-
dnik pred izvedbo transakcije,

– ponudnik, ki je pravna oseba, ponudbi predloži 
tudi opis ponudnika, z navedbo lastniške strukture in 
dejanskih lastnikov (če ti niso formalni lastniki družbe), 
skupaj s kratkim opisom dejavnosti ter podatki o po-
slovanju. Tuja pravna oseba ponudbi predloži računo-
vodske izkaze za zadnja tri poslovna leta, za katera je 
dolžan izkaze izdelati,

– opis poslovnih načrtov, ki jih ima ponudnik z na-
kupom družbe.

Ponudniki predložijo nezavezujočo ponudbo najka-
sneje do dne 22. 6. 2020 do 10. ure na naslov Občina 
Šentrupert, Šentrupert 33 (8232) Šentrupert. Ponudba 
mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) 
do zgoraj navedenega naslova prispeti do izteka roka 
za oddajo ponudbe, sicer bo ponudba štela za pre-
pozno (prejemna teorija) in bo izločena iz nadaljnjega 
postopka. Nezavezujoča ponudba mora prispeti v zaprti 
ovojnici, na kateri je navedeno »Nezavezujoča ponud-
ba za nakup deleža družbe Energetika Šentrupert« ter 
»ne odpiraj«.

Komisijo za vodenje prodaje Javnega podjetja 
Energetika Šentrupert d.o.o. sestavljajo predsednica 
komisije Milena Basta Trtnik, ter člani Marjana Šnu-
derl, Anne Marie Valentar, Božena Ojcinger ter Primož 
Primec. Kontaktna oseba prodajalca je predsednica 
komisije preko elektronske pošte info@bonorum.si ali 
tel. +386 59099620.

Občina Šentrupert
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SV-63/2020 Ob-2002/20

Popravek
V objavi zavarovanja terjatev, SV-63/2020, objav-

ljeni v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 15. 5. 2020, 
Ob-1965/20, str. 1075, se besedilo pravilno glasi: ... prva 
anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2020.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0237 In 327/2012 Os-1716/20
V izvršilni zadevi upnice Sberbank banke d.d. (prej 

Banka Volksbank d.d.), Dunajska cesta 128A, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji 
d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljub ljana, proti dolžniku: Seiko-
mar špedicija in agencija, d.o.o., Ankaranska cesta 5B, 
Koper - Capodistria; Seiko Scagnetti Furman, Ankaran-
ska cesta 5B, Koper, zaradi izterjave 181.793,07 EUR 
s pp.

Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
In 327/2012 z dne 26. 2. 2020 dolžnici Seiko Scagnetti 
Furman, EMŠO 1010964505402, Ankaranska 5b, Koper 
- Capodistria - dostava, ki je neznanega bivališča, po-
stavilo začasnega zastopnika, odvetnika Gianija Flega 
iz Kopra.

Začasni zastopnik je bil dolžniku postavljen na pod-
lagi prvega odstavka 82. člena v zvezi s 4. točko dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju), 
ki določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če 
je prebivališče tožene stranke, ki nima pooblaščenca, 
neznano.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal v postopku 
vse do takrat, dokler stranke ali njihovi pooblaščenci ne 
nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristo-
jen za socialne zadeve, ne sporoči, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 3. 2020

P 1052/2019-IV Os-1081/20
Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višji pravosodni 

svetovalki Steli Pečnik, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Helene Kocman Nučič, Mala Račna 22, Grosuplje, ki 
jo zastopa Lucija Kovač, odvetnica v Ljub ljani, zoper 
toženo stranko Roberta Nučič, Ponova vas 51, Gro-
suplje, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. 
otrok v varstvo in vzgojo, ureditve preživnine in stikov, 
o postavitvi začasnega zastopnika, dne 8. januarja 2020 
sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Nataša Gibičar, Slovenska cesta 5, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 1. 2020

0044 I 78/2019 Os-1776/20
Okrajno sodišče v Šentjurju je v izvršilni zadevi 

upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljub-
ljana, zoper dolžnico Hermino Repec, zaradi izterjave 
1.553,46 EUR s pp, dolžnici v skladu s 4. točko drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (dol-
žničino prebivališče je neznano, dolžnica pa nima po-
oblaščenca) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika 
Mateja Grobelnika, Pohlinova ulica 2, Celje.

Objave sodišč

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku 
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 
bosta nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 11. 3. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 261/2019 Os-1985/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Gradišar Rozaliji, roj. Poje, hčerki Jakoba, 
roj. 1. 8. 1909, nazadnje stanujoči najverjetneje v Kana-
di, kjer je najverjetneje tudi umrla, proglašeni za mrtvo 
z datumom smrti 2. 8. 1979.

Ugotovljeno je bilo, da je pokojna imela hčerko Ci-
zej Božo, glede katere pa je znano le to, da je leta 1963 
stanovala na naslovu Aškerčeva 13, Šoštanj. Ni znano, 
ali je ta še živa ali ne, prav tako pa sodišče ne razpolaga 
s podatki o eventualnih drugih dedičih prvega dednega 
reda pokojne Gradišar Rozalije.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva zapustn. hčerko, če je še živa, sicer pa njene de-
diče, kot tudi eventualne druge dediče prvega dednega 
reda pokojne Gradišar Rozalije, da se v roku enega leta 
od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na spletni 
strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Ker obstaja velika verjetnost, da se nihče izmed 
dedičev prvega dednega reda sodišču ne bo javil, sodi-
šče s tem oklicem poziva tudi zapustn. dediče drugega 
dednega reda, to je potomce zapustn. pokojnih bratov in 
sester, da se v istem roku javijo sodišču ter uveljavljajo 
pravico do dediščine. Dejstvo je namreč, da ima sodišče 
tudi o dedičih drugega dednega reda pokojne Gradišar 
Rozalije zelo skope podatke.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo 
ta zapuščinski postopek in ga zaključilo v skladu z Za-
konom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 3. 2020

D 245/2019 Os-1986/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po 
pokojni Ambrož Anni, roj. Poje, hčerki Jakoba, roj. 17. 5. 
1897, nazadnje stanujoči v ZDA, kjer je najverjetneje tudi 
umrla, razglašeni za mrtvo z datumom smrti 31. 12. 1970.

Sodišču je znano, da je bila njena hčerka Mavrin 
Amalija, ki je umrla za zapustnico, po njej pa sta dedova-
la njena otroka, torej zapustn. vnuka Mavrin Ivan in Jeraj 
Ana Regina. Zapustnica je imela še druge otroke, vendar 
pa sodišču ni znano, kdo vse so bili njeni otroci poleg 
Mavrin Amalije, ali so njeni otroci še živi ali ne ter če niso, 
katere potomce so zapustili in ali so le-ti še živi ali ne.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva vse potomce pokojne Ambrož Anne, ki sodišču 
niso znani, da se v roku enega leta od objave tega 
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oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega 
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, javijo ter 
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče o dedovanju za-
puščine pokojne odločilo v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 4. 2020

D 335/2019 Os-1987/20
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pokojnem Klun Leopoldu, sinu Antona, roj. 17. 4. 
1898, proglašenim za mrtvega z dnem 31. 12. 1971.

Zapustnik je bil poročen, vendar sodišču ni znano, 
ali ga je žena preživela ali ne. Prav tako sodišču ni zna-
no, ali je imel kaj otrok ali ne.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva potomce pokojnega Klun Leopolda, ki pridejo 
v poštev za dedovanje na podlagi zakona kot dediči pr-
vega dednega reda, da se v roku enega leta od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski tukaj-
šnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, 
javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Prav tako sodišče poziva, v primeru, če je zapu-
stnikova žena zapustnika preživela, njene dediče, da se 
v istem roku javijo sodišču ter uveljavljajo svojo pravico 
do dediščine.

Ker obstaja verjetnost, da se na ta oklic ne bo javil 
noben dedič prvega dednega reda, sodišče s tem okli-
cem poziva, da se javijo v istem roku ter uveljavljajo 
svojo pravico do dediščine, tudi zapustnikove dediče 
drugega dednega reda, to je potomce zapustn. bratov 
in sester, ki so prav tako sodišču v glavnem neznani.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo ta 
zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 23. 3. 2020

D 316/2019 Os-1794/20

Jožef Volk, sin Dušana, iz Ankarana, Jadranska 
cesta 45d, je dne 29. 4. 2019 umrl in ni zapustil oporoke.

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

V predmetni zapuščinski zadevi so se vse osebe, 
ki sodijo v krog zakonitih dedičev v 1. in 2. dednem redu 
dedovanju odpovedali, medtem ko sodišču ni znan ob-
stoj oseb, ki pridejo v poštev kot upravičenci do dedo-
vanja v 3. dednem redu.

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 17. 3. 2020

D 183/2019 Os-1399/20

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Štelcer Karolu Bogomiru, roj. 27. 10. 1930, na-
zadnje stalno stanujočem Pečica 12, Podplat, umrlem 
dne 10. 6. 2019, dne 12. 11. 2019 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine po pok. Štelcer Karolu Bogomirju, naj se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. 
Štelcer Karolu Bogomirju se imenuje Veronika Kitak 
Jug, delavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena 
v imenu neznanim dedičem zastopati njihove pravne 
interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 11. 2019



Stran 1106 / Št. 75 / 22. 5. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente, in sicer: zele-
ne karte: SLO-10/1746-7; SLO-10/2699; SLO-10/2701; 
SLO-10/2703; SLO-10/4018-22; SLO-104180-1; 
SLO-10/6372-4; SLO-10/6672-6; SLO-10/6722; SLO-
10/6735-9; SLO-10/9629-36; SLO-10/12127-30; 
SLO-10/12173; SLO-10/12196; SLO-10/12198; SLO-
10/13623-4; SLO-10/17682-6; SLO-10/17688-95; 
SLO-10/18667; SLO-10/19609; SLO-10/19617; 
SLO-10/19667; SLO-10/19674; SLO-10/19705; 
SLO-10/19707-8; SLO-10/19711; SLO-10/19784-6; 
SLO-10/20342; SLO-10/22788; SLO-10/26019-38; 
SLO-10/26727; SLO-10/27587; SLO-10/27597-600; 
SLO-10/27602-3; SLO-10/27980; SLO-10/28095; 
SLO-10/33734-5; SLO-10/34351; SLO-10/34353-5; 
SLO-10/34396; SLO-10/34399-400; SLO-10/35534; 
SLO-10/37216-45; SLO-10/42012-3; SLO-10/44481-2; 
SLO-10/44528-32; SLO-10/44820; SLO-10/45623; 
SLO-10/45626; SLO-10/45637; SLO-10/45644-6; 
SLO-10/45725; SLO-10/45740; SLO-10/45743; SLO-
10/45859; SLO-10/45886; SLO-10/45990; SLO-
10/46580; SLO-10/46715-20; SLO-10/48456-65; 
SLO-10/48543-7; SLO-10/48550; SLO-10/48593-4; 
SLO-10/48596; SLO-10/48613; SLO-10/48617; SLO-
10/51480; SLO-10/51916-20; SLO-10/52084-100; 
SLO-10/53027; SLO-10/53215-7; SLO-10/53236-7; 
SLO-10/53239-41; SLO-10/54517; SLO-10/54523-4; 
SLO-10/54534; SLO-10/55147; SLO-10/56743; SLO-
10/56745; SLO-10/56758; SLO-10/56762; SLO-
10/57259; SLO-10/57324; SLO-10/57327; SLO-
10/57330; SLO-10/57335; SLO-10/58306-10; SLO-
10/60021; SLO-10/60025; SLO-10/60068-9; SLO-
10/60639-41; SLO-10/60670-4; SLO-10/60699-701; 
SLO-10/60703-17; SLO-10/60752; SLO-10/61141-3; 
SLO-10/61156; SLO-10/61174; SLO-10/61183; SLO-
10/61814; SLO-10/61816; SLO-10/61824; SLO-
10/61890-906; SLO-10/61908-16; SLO-10/63004; 
SLO-10/63007-8; SLO-10/63065; SLO-10/63715-34; 
SLO-10/63769; SLO-10/63848; SLO-10/63851; SLO-
10/63861; SLO-10/63945-54; SLO-10/63996-400; 
SLO-10/64845; SLO-10/65158; SLO-10/65706; SLO-
10/65720; SLO-10/65723; SLO-10/65741; SLO-
10/66617-36; SLO-10/66639-46; SLO-10/66648-736; 
SLO-10/66739; SLO-10/66741-2; SLO-10/66747-56; 
SLO-10/66759; SLO-10/66761-6; SLO-10/66774; SLO-
10/66800; SLO-10/67087-8; SLO-10/67090-7; SLO-
10/67099-101; SLO-10/67536-9; SLO-10/67542-52; 
SLO-10/67722; SLO-10/67884; SLO-10/70156-65; 
SLO-10/72503; SLO-10/74634; SLO-10/74696-9; 
SLO-10/75420; SLO-10/75472-511; SLO-10/75514-6; 
SLO-10/76473; SLO-10/77002; SLO-10/77025; SLO-
10/77055-69; SLO-10/77089; SLO-10/78608-17; 
SLO-10/78658-67; SLO-10/79213-5; SLO-10/82084; 
SLO-10/82104; SLO-10/82218; SLO-10/82251-6; 
SLO-10/82287; SLO-10/83058-61; SLO-10/83163-4; 
SLO-1/84693-711; SLO-10/84777-8; SLO-10/85432-6; 
SLO-10/85441-70; SLO-10/85777-86; SLO-10/85795; 
SLO-10/85998-86002; SLO-10/86011; SLO-10/86023-5; 
SLO-10/86071; SLO-10/86821-3; SLO-10/87697-8; 

Preklici

SLO-10/87702; SLO-10/88549; SLO-10/88576; SLO-
10/88581-4; SLO-10/88622; SLO-10/88673-4; SLO-
10/93933; SLO-10/93936-7; SLO-10/93999; SLO-
10/94551-2; SLO-10/96140; SLO-10/96143; SLO-
10/99607-12; SLO-10/107839; SLO-10/107855; SLO-
10/107877; SLO-10/108037; SLO-10/108334; SLO-
10/110551; SLO-10/110553-9; SLO-10/112576-89; 
SLO-10/117378-92; SLO-10/117417-31; SLO-
10/117958; SLO-10/119858; SLO-10/122268; SLO-
10/125062; SLO-10/125452; SLO-10/125458-72; SLO-
10/129699; SLO-10/130107-17; SLO-10/133043-4; 
SLO-10/133456; SLO-10/135336; SLO-10/135341-50; 
SLO-10/135486; SLO-10/136774-823; SLO-
10/140025-9; SLO-10/144804-6; SLO-10/146048-66; 
SLO-10/146081; SLO-10/149135; SLO-10/149138; 
SLO-10/149421; SLO-10/149427; SLO-10/149656; 
SLO-10/149865; SLO-10/149869; SLO-10/149898; 
SLO-10/151278-9; SLO-10/151286; SLO-10/151290-4; 
SLO-10/151508; SLO-10/151512; SLO-10/151520; 
SLO-10/151942; SLO-10/151946; SLO-10/151949; 
SLO-10/153402; SLO-10/153430; SLO-10/153437; 
SLO-10/153496; SLO-10/154343; SLO-10/154395-7; 
SLO-10/154399-400; SLO-10/154403; SLO-
10/154405-10; SLO-10/154854; SLO-10/154926-
155000; SLO-10/156006-10; SLO-10/156021; SLO-
10/156024; SLO-10/156026-30; SLO-10/156037; SLO-
10/156039; SLO-10/156041-5; SLO-10/156048-50; 
SLO-10/156052; SLO-10/156054-5; SLO-10/156061-2; 
SLO-10/156088-9; SLO-10/156100-1; SLO-
10/156106; SLO-10/156108; SLO-10/156112-4; SLO-
10/156117-21; SLO-10/156123-5; SLO-10/156173; 
SLO-10/156471; SLO-10/156493; SLO-10/156624-5; 
SLO-10/159146-65; SLO-10/159592; SLO-10/159596; 
SLO-10/159620; SLO-10/159667; SLO-10/159843-53; 
SLO-10/159973; SLO-10/160591-600; SLO-10/160610; 
SLO-10/160617-9; SLO-10/160635-40; SLO-
10/161232; SLO-10/161235; SLO-10/161237; SLO-
10/161605; SLO-10/161617; SLO-10/161641; SLO-
10/161645; SLO-10/161647; SLO-10/164228; SLO-
10/164477; SLO-10/164523; SLO-10/164525; SLO-
10/164775-804; SLO-10/164860; SLO-10/165490; SLO-
10/169329-30; SLO-10/169339; SLO-10/169348-60; 
SLO-10/169372-80; SLO-10/169383; SLO-10/169385; 
SLO-10/169387-90; SLO-10/169397-401; SLO-
10/169403-20; SLO-10/169609; SLO-10/169632; SLO-
10/169637-40; SLO-10/170316-9; SLO-10/170392-8; 
SLO-10/171004-6; SLO-10/171203; SLO-10/171213; 
SLO-10/171487-506; SLO-10/171886; SLO-
10/172048-77; SLO-10/176162-7; SLO-10/176173-4; 
SLO-10/178263; SLO-10/178265; SLO-10/178268-9; 
SLO-10/178291; SLO-10/178295; SLO-10/178297; 
SLO-10/178319-20; SLO-10/178335-50; SLO-
10/178358-80; SLO-10/178470-98; SLO-10/178592-5; 
SLO-10/181373-402; SLO-10/181448-61; SLO-
10/181669-76; SLO-10/181746-66; SLO-10/185542-6; 
SLO-10/185576-8; SLO-10/185635-7; SLO-
10/187506-7; SLO-10/187534-49; SLO-10/187579-84; 
SLO-10/190618-25; SLO-10/190799-803; 
SLO-10/199082-95; SLO-10/201346-53; SLO-
10/204803-900; SLO-10/216690-719; SLO-
10/221004-18; SLO-10/221531-51; SLO-10/222252-72; 
SLO-10/222492-500; SLO-10/225371-89; SLO-
10/228846-61; SLO-10/240395-402; SLO-10/240404-9; 
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SLO-10/241318-39; SLO-10/245240-1; SLO-
10/245243-6; SLO-10/245249-59; SLO-10/245761-70; 
SLO-10/247686-720; SLO-10/256301-16; SLO-
10/256971-5; SLO-10/267001-47; SLO-10/267996-
268012; SLO-10/297021-4; SLO-10/304411-20; SLO-
10/304451-60; SLO-10/311319-22; SLO-10/317031-42; 
SLO-10/317044-60; SLO-10/317398-408; SLO-
10/339251-3; SLO-10/339285-8; SLO-10/339362-89; 
SLO-10/347658-72; SLO-10/347685-90; SLO-
10/350832-50; SLO-10/350868-72; SLO-10/347682-3; 
SLO-10/178460; SLO-10/181561; SLO-10/181647; 
SLO-10/183306; SLO-10/183840; SLO-10/184781; 
SLO-10/185562; SLO-10/185588; SLO-10/185590-1; 
SLO-10/185662; SLO-10/186368; SLO-10/187567; 
SLO-10/188015; SLO-10/188070; SLO-10/188130; 
SLO-10/188101; SLO-10/188410; SLO-10/188805; 
SLO-10/188807; SLO-10/188810; SLO-10/190634; 
SLO-10/190826; SLO-10/192759; SLO-10/199056; 
SLO-10/201309-10; SLO-10/201332; SLO-10/202350-1; 
SLO-10/203278-9; SLO-10/203807; SLO-10/203809; 
SLO-10/203933; SLO-10/203940; SLO-10/204677; 
SLO-10/204801; SLO-10/209241-2; SLO-10/209250; 
SLO-10/209289; SLO-10/216344; SLO-10/216350; 
SLO-10/216364-; SLO-10/216368-9; SLO-10/216371; 
SLO-10/216390; SLO-10/221735-8; SLO-10/221744; 
SLO-10/221747; SLO-10/221749; SLO-10/222003; 
SLO-10/222013; SLO-10/239061; SLO-10/225651; 
SLO-10/227021; SLO-10/227293; SLO-10/227491; 
SLO-10/227500; SLO-10/227502; SLO-10/227509; 
SLO-10/227527; SLO-10/227910; SLO-10/228090; 
SLO-10/228096; SLO-10/228100; SLO-10/241077-9; 
SLO-10/241592; SLO-10/241638; SLO-10/241640; 
SLO-10/241762; SLO-10/242993; SLO-10/245028-33; 
SLO-10/246998-247000; SLO-10/245265; SLO-
10/245269; SLO-10/245278-81; SLO-10/245283; SLO-
10/245291; SLO-10/248546-7; SLO-10/249839-41; 
SLO-10/254105; SLO-10/254733-5; SLO-10/255675; 
SLO-10/267748; SLO-10/267990; SLO-10/267992; 
SLO-10/341785-; SLO-10/346077; SLO-10/346956; 
SLO-10/347508; SLO-10/347542-5; SLO-10/347590-5; 
SLO-10/347604; SLO-10/347654; SLO-10/339311; 
SLO-10/339274; SLO-10/331249; SLO-10/331817; 
SLO-10/331902; SLO-10/312130-1; SLO-10/312144; 
SLO-10/311052; SLO-10/311045; SLO-10/304918; 
SLO-10/297046-9; SLO-10/297044; SLO-10/302120; 
SLO-10/302113-4; SLO-10/302116-7; SLO-10/281067; 
SLO-10/281800; SLO-10/281838-43; SLO-10/281845; 
SLO-10/281859; SLO-10/281863; SLO-10/281887; 
SLO-10/281894; SLO-10/281894; SLO-10/281919; 
SLO-10/281930; SLO-10/281965; SLO-10/282914-5; 
SLO-10/282329; SLO-10/282297. Ob-1997/20

Spričevala preklicujejo

Horvat Lidija, Rakičan, Vrtna 3, Murska Sobota, 
diplomo št. M01010, izdano pri Univerzi v Mariboru, 
Ekonomsko-poslovni fakulteti, leta 2016. gnk-341736

Simonič Karmen, Zadružna cesta 4, Črnomelj, in-
deks, št. 31150092, izdala UL, Fakulteta za farmacijo, 
leto izdaje 2015. gnh-341714

Drugo preklicujejo

AD. MK. TRANSPORT d.o.o., Miren 91, Miren, po-
trdilo za voznika, št. 014799/RB47-2-2853/2017, izdano 

na ime Radomir Maksimović, veljavnost od 20. 6. 2017 
do 8. 6. 2022, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gng-341715

AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P., 
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 014354/BGD16-2-4780/2019, izdano na ime Du-
ško Blagojević, veljavnost od 29. 8. 2019 do 13. 8. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnf-341741

AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P., 
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 014354/RB16-2-829/2020, izdano na ime Eldin 
Bećić, veljavnost od 4. 2. 2020 do 30. 4. 2020, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-341742

DANY ŠPED, d.o.o., Rozmanova ulica 33, Krško, 
dovolilnico, št. 0522, za državo 11, oznaka države: 070. 
gnn-341733

FINING MARJETA SMOLIČ S.P., Dobrava 22, Do-
brnič, izvod licence, št. 014295/001, za vozilo Peugeot 
Boxer, reg. št. NM CF-802, veljavnost do 9. 6. 2021. 
gnj-341737

FINING MARJETA SMOLIČ S.P., Dobrava 22, Do-
brnič, izvod licence, št. 014295/002, za vozilo Scania, 
reg. št. NM SR-731, veljavnost do 9. 6. 2021. gni-341738

Jasna Hafizović s.p., Strmica 10, Logatec, potrdi-
lo za voznika, št. 013782/RB40-2-3426/2018, izdano 
na ime Adem Skenderović, veljavnost do 21. 5. 2020. 
gnk-341711

KATERN d.o.o., Planina 198, Planina, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 605911, izdano na ime Dalibor Katern, izdajatelj Mini-
strstvo za promet in zveze, leto izdaje 1997. gnh-341739

Kovič Benita, Stara cesta 6, Prelog, Domžale, licen-
co za nepremičninskega posrednika, št. 00031, izdana 
pri Ministrstvu za okolje in prostor, leta 2010. gnl-341735

LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljub ljana, izvod 
licence, št. GE00931400673/115, za avtobus, reg. 
št. LJ LPP-608, veljaven do 24. 12. 2022. gnm-341734

MM LOGISTIKA d.o.o., Petrovče 247A, Petrovče, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012743005, 
izdano na ime Milan Obradović, izdal Cetis d.d. 
gno-341732

Osmankić Adin, T. Slapnica 138, 65000 Ve-
lika Kladuša, BIH, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500048212000, izdal Cetis Celje d.d. gnl-341710

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/SŠD45-2-778/2019, 
izdano na ime Arsenijević Dragan, veljavnost od 5. 2. 
2019 do 13. 5. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnf-341716

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tomin-
škova ulica 3, Nazarje, potrdilo za voznika, 
št. 016248/SŠD45-2-5179/2018, izdano na ime Džafić 
Omer, veljavnost od 17. 10. 2018 do 27. 9. 2019, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-341717

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/RB45-2-5346/2018, 
izdano na ime Filipović Filip, veljavnost od 25. 10. 2018 
do 23. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnd-341718

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/AD45-8-4617/2018, 
izdano na ime Milanović Nenad, veljavnost od 3. 10. 
2018 do 3. 5. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnc-341719

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 012859/RB45-2-4262/2018, 
izdano na ime Nikolić Bojan, veljavnost od 4. 9. 2018 do 
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2. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnb-341720

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/AD45-2-4617/2018, 
izdano na ime Nikolić Bojan, veljavnost od 3. 10. 2018 
do 17. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnz-341721

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tomin-
škova ulica 3, Nazarje, potrdilo za voznika, 
št. 016248/SŠD45-2-4342/2019, izdano na ime Pav-
lović Tomislav, veljavnost od 31. 7. 2019 do 19. 4. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gny-341722

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 012859/RB45-2-2922/2018, 
izdano na ime Radosavljević Mladen, veljavnost od 6. 6. 
2018 do 2. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnx-341723

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/AD45-5-4617/2018, 
izdano na ime Veljković Srđan, veljavnost od 3. 10. 2018 
do 18. 7. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnw-341724

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 012859/AD45-2-3439/2018, 
izdano na ime Živković Milan, veljavnost od 10. 7. 2018 
do 2. 10. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnv-341725

PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Na-
zarje, potrdilo za voznika, št. 016248/AD45-4-4617/2018, 
izdano na ime Živković Milan, veljavnost od 3. 10. 2018 

do 31. 1. 2019, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu-341726

Pirih David, Bodrež 2a, Kanal, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500034581001, izdal Cetis Celje d.d. 
gng-341740

ROBERT PEŠIČ S.P., Ulica talcev 28, Kostanjevica 
na Krki, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu št. 620648, izdalo Ministrstvo za promet leta 
2008. gnj-341712

ŠPEDICIJA GOJA d.o.o., Rajšpova ulica 22, Ptuj, 
izvod licence št. GE006764/02132/017 za tovorno vo-
zilo z reg. št. MB GOJA 35, veljavnost do 19. 4. 2023. 
gni-341713

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE009037/06944/054, za vozilo MAN, 
reg. št. LJTVS031, veljavno do 11. 9. 2022. gns-341728

T&V SPED d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE009037/06944/055, za vozilo MAN, 
reg. št. LJTVS032. gnr-341729

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500006514021, izdano na ime Jani Pečnik, izdal 
Cetis d.d. gnq-341730

TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500017342002, izdano na ime Jakob Zamernik, 
izdal Cetis d.d. gnp-341731

TOMGRAD d.o.o., Olimje 85, Podčetrtek, digitalno 
tahografsko kartico, št. št. 1070500039520001, izdano 
na ime Aleš Kamenšek, izdal Cetis d.d. gnx-341727
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