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Javni razpisi

Št. 3310-48/2019 Ob-2162/20

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Du-
najska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 16. člena 
Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno 
infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljša-
njem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo 
ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta 
in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 2/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja 
spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Pod-
pora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno 
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širo-
kopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo.

1. V 1. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpo-
ra za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno 
vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širo-
kopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do 
širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 
(Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020), ki je bil spre-
menjen s spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 
7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno 
z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pa-
sivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem 
dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi 
z e-upravo (Uradni list RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020), 
se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem 
razpisu«, spremeni vrstica »Začetek vnosa vlog in za-
prtje javnega razpisa« tako, da se glasi:

»
Začetek vnosa vlog in zaprtje 
javnega razpisa: 

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 17. februarja 2020 do vključno 9. julija 
2020, do 23:59.

«.

 Ob-2150/20
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 

(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 
65/19 in 78/20) in v skladu s soglasjem Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, št. 510-2/2020-28 z dne 
1. 6. 2020, objavlja Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana

spremembe
Javnega razpisa za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega sodelovanja  
med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo  

v letih 2021–2023
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-

raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 
in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, 
št. 12/20) se v točki:

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

– besedilo »11. junija« nadomesti z besedilom 
»31. julija«,

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

– v zadnjem odstavku besedilo »11. junija« povsod 
nadomesti z besedilom »31. julija«,

10. Datum odpiranja prijav
– besedilo »16. junija« nadomesti z besedilom 

»5. avgusta«.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije

 Ob-2109/20

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike 
Lašče, objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje projektov  
in programov društev in drugih izvajalcev  

v Občini Velike Lašče  
v letu 2020,

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 61/20 z dne 
30. 4. 2020.

1. Besedilo javnega razpisa se v drugem odstavku 
5. člena spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zaradi ukrepov, ki jih določa Zakon o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno-
pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezlji-
ve bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, 
št. 36/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki je stopil v ve-
ljavo dne 29. 3. 2020, se rok za prijavo na razpis podalj-
ša do 10. junija 2020.«

2. Ostala določila razpisa ostanejo nespremenjena.
Občina Velike Lašče

 Ob-2110/20

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike 
Lašče, objavlja

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev  

in programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Velike Lašče  

v letu 2020,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 61/20 z dne 

30. 4. 2020.
1. Besedilo javnega razpisa se v drugem odstavku 

5. člena spremeni tako, da se po novem glasi:

»Zaradi ukrepov, ki jih določa Zakon o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javno-
pravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezlji-
ve bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, 
št. 36/20; v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki je stopil v ve-
ljavo dne 29. 3. 2020, se rok za prijavo na razpis podalj-
ša do 10. junija 2020.«

2. Ostala določila razpisa ostanejo nespreme-
njena.

Občina Velike Lašče

Št. 3520-25/2020 Ob-2136/20

Popravek
V besedilu Javnega razpisa za sofinancira-

nje obnove stavb (sklop I) in obnove sakralne de-
diščine (sklop II) v Mestni občini Celje, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 24. 4. 2020, 
št. 2008196, Ob-1887/20, se popravi besedilo jav-
nega razpisa v 2.2. točki, v 4. točki in v 3. točki na 
obrazcu 1/II, in sicer tako, da se popravljene točke in 
obrazec glasijo:

2.2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ob-
nove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sa-
kralne dediščine v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali 
so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih pod-
jetnikov posameznikov.

Namen javnega razpisa je trajnostna in celovita 
prenova notranjščine in zunanjega dela razglašenih sa-
kralnih spomenikov.

Upravičeni stroški obnove sakralne dediščine, ki 
vključujejo DDV, so:

– obnova ali popravilo strehe in/ali elementov stre-
he (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem 
ZVKDS),

– obnova fasade in elementov fasade (skladno 
s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS), 
kar zajema tudi popravilo ali nabavo in vgradnjo ele-
mentov fasade,

– obnova notranjščine in zunanjega objekta (sklad-
no s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),

– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,
– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno 

s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije var-

stva ter zdravja pri delu.

4. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop II

a. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine po letu 2019, kot zaključek celote 30 točk 
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2019, kot zaključek celote 20 točk 
– splošna obnova notranjščine objekta 10 točk

b. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje: 
– še ne oddana prijava 50 točk 
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev 40 točk
– že oddana prijava v preteklih letih z dodeljenimi sredstvi 30 točk
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c. Starost 
– starejša od 400 let 30 točk 
– starejša od 200 let 20 točk 
– starejša od 50 let 10 točk

Obrazec 1/II
3. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev

d. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine po letu 2019, kot zaključek celote 30 točk 
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2019, kot zaključek celote 20 točk 
– splošna obnova notranjščine objekta 10 točk

e. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje: 
– še ne oddana prijava 50 točk 
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev 40 točk
– že oddana prijava v preteklih letih z dodeljenimi sredstvi 30 točk

f. Starost 
– starejša od 400 let 30 točk 
– starejša od 200 let 20 točk 
– starejša od 50 let 10 točk

Druge točke javnega razpisa ostanejo nespreme-
njene.

Mestna občina Celje

Št. 01407-2/2020/2 Ob-2112/20
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-

nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo vode za pro izvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni 
list RS, št. 7/20) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode za pro izvodnjo 

pijač iz vrtine P-1/06
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni raz-

pis za podelitev koncesije za rabo vode za pro izvodnjo 
pijač iz vrtine P-1/06 skladno z določbami koncesijskega 
akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za pro izvodnjo 
pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20). Kot prija-
vitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali 
fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev 
koncesije.

2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izve-
de Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru kon-
cesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne 
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, 
imenuje minister, pristojen za vode.

3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na jav-
nem razpisu izbral koncesionarja za rabo vode za pro-
izvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 za obdobje 30 let.

4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo podzemne 
vode iz vrtine P-1/06 (ID znak: 1936-1026/4-0; koordina-
te X: 115154, Y: 471337, Z: 346). Obseg vodne pravice, 
izražen kot največja dovoljena skupna letna količina rabe 
podzemne vode iz vrtine P-1/06, je 157.680 m³/leto. Naj-
večji dovoljeni trenutni pretok podzemne vode iz vrtine 

P-1/06 je 6 l/s. Koncesija se podeli za rabo podzemne 
vode za pro izvodnjo pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. 
v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe 
vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15).

5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub ljana, in sicer 
najkasneje do 15. 7. 2020 do 15. ure. Prijavo je mogo-
če oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, 
v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljub ljana ali priporočeno po pošti, oddano do 
vključno 15. 7. 2020.

6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti pro izvodnje pijač. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d);

b) da ima poravnave davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. 
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7. d);

c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d);

d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogo-
ja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obra-
zec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7. d);

e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala iz-
vršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z iz-
vajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d).
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7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje 
dokumente:

a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zu-
nanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – 
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na 
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran 
pisemske ovojnice.

b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – 
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in pod-
pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika) ter žigosan.

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnje-
vanje prednostnih meril« – Obrazec 3.

d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izja-
va« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:

– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje 
dejavnosti pro izvodnje pijač (v primeru, da prijavitelj do-
kazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in prostor 
vpogledalo v javne evidence,

– dokazilo, da ima prijavitelj poravnane vse davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s konce-
sijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za 
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavi-
telja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 
odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in 
je ta postala izvršljiva.

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Po-
oblastilo«.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali 
lastnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so 
vsi dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vr-
stnem redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo 
biti v slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem 
jeziku, se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski 
jezik). Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. 
Vsak lahko vloži le eno prijavo.

8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po 
roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno predlo-
žene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem 
besedilu: ZUP) s sklepom zavržene. Formalno nepo-
polna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne 
vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna 
komisija bo prijavitelja, ki bo predložil formalno nepo-
polno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj 
v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava v skladu 
z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost 
prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Po 
roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te ni dopustna 
v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 
Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati 
dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v pri-
javi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih 
dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podat-
kov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za 
pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva 

naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). 
V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja pozva-
la, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi vse 
zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje izpolnje-
vanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, listine, 
pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami 
strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, ki je 
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom strokovne 
komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. Listine 
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predlo-
žene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje na dan 
oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana listina za 
določeno obdobje oziroma listina določene veljavnosti. 
Sprememba prijave po roku za predložitev prijav ni mo-
žna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti ali predložiti 
zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila strokovna 
komisija glede na vrsto zahtevanega dokumenta. V pri-
meru enakega skupnega števila dodeljenih točk na pod-
lagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav se bodo za-
okrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, 
ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 (točka 9 
razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo mogoče, bo 
izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je prej prispela 
na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, 
ura in minuta prispetja prijave, napisana s strani vložišča 
na zunanji strani pisemske ovojnice, v kateri je prijava). 
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan 
prejetja prijave, šteje dan oddaje na pošto. V primeru 
neuspešnega postopka podelitve koncesije se javni raz-
pis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne prijave bo 
strokovna komisija vsebinsko obravnavala in preverila, 
ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije. 
O opravljenem vsebinskem pregledu bo strokovna ko-
misija pripravila poročilo.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo 
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja 
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na 
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil 
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, 
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno 
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od jav-
nega odpiranja prijav.

10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po 
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu kon-
cesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se 
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor kon-
cesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko 
v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču 
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-
ljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede 
javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo vode za 
pro izvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 je Aleš Jeraj, Ministrstvo 
za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v zvezi 
s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji posre-
dujejo pisno po elektronski pošti ales.jeraj@gov.si.

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 20. 7. 2020 
ob 13. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Du-
najska 47, 1000 Ljub ljana, sejna soba št. 302 v III. nad-
stropju.

Ministrstvo za okolje in prostor
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Št. 01407-1/2020/2 Ob-2113/20

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 in 65/20) in 10. člena Uredbe o koncesi-
ji za rabo vode za pro izvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in 
DAN-4/13 (Uradni list RS, št. 71/19) Ministrstvo za okolje 
in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za rabo vode za pro izvodnjo 

pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni raz-

pis za podelitev koncesije za rabo vode za pro izvodnjo 
pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 skladno z določbami 
koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode 
za pro izvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 (Uradni 
list RS, št. 71/19). Kot prijavitelj se lahko javnega razpi-
sa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 
razpisne pogoje za pridobitev koncesije.

2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izve-
de Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru kon-
cesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne 
komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, 
imenuje minister, pristojen za vode.

3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na jav-
nem razpisu izbral koncesionarja za rabo vode za pro-
izvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 za obdobje 
30 let.

4. Koncedent podeljuje koncesijo za rabo pod-
zemne vode iz vrtine D-3/07 (ID znak: 1410-44/0; ko-
ordinate X: 89.879,01, Y: 505.537,84, Z: 245,21) in 
vrtine DAN-4/13 (ID znak: 1410-44/0; koordinate X: 
89.877,31, Y: 505.571,91, Z: 244,82). Obseg vodne 
pravice, izražen kot največja dovoljena skupna let-
na količina rabe podzemne vode, je iz vrtine D-3/07 
110.000 m³/leto, iz vrtine DAN-4/13 pa 40.000 m³/leto. 
Največji dovoljeni pretok rabe podzemne vode iz vrtine 
D-3/07 je 7,3 l/s, iz vrtine DAN-4/13 pa 6,2 l/s. Konce-
sija se podeli za rabo podzemne vode za pro izvodnjo 
pijač s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s Pravil-
nikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin 
(Uradni list RS, št. 24/15).

5. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub ljana, in sicer 
najkasneje do 15. 7. 2020 do 15. ure. Prijavo je mogo-
če oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, 
v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljub ljana ali priporočeno po pošti, oddano do 
vključno 15. 7. 2020.

6. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je pravna ali fizična oseba, registrirana za 

opravljanje dejavnosti pro izvodnje pijač. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d);

b) da ima poravnave davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. 
Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, 
podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« 
in dokazilo v skladu s točko 7. d);

c) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za 
izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in ži-
gosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d);

d) da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogo-
ja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obra-
zec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 7. d);

e) da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, 
ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala iz-
vršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu 
je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z iz-
vajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo 
v skladu s točko 7. d).

7. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje 
dokumente:

a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zu-
nanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – 
Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na 
za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran 
pisemske ovojnice.

b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – 
Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in pod-
pisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca 
prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo 
tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega 
zastopnika) ter žigosan.

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnje-
vanje prednostnih meril« – Obrazec 3.

d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izja-
va« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:

– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje 
dejavnosti pro izvodnje pijač (v primeru, da prijavitelj do-
kazila ne bo priložil, bo Ministrstvo za okolje in prostor 
vpogledalo v javne evidence),

– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, 
prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s konce-
sijskimi dajatvami (dokazilo ne sme biti starejše več kot 
5 dni, šteto od dneva oddaje prijave),

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,

– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,

– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred 
objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za 
kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavi-
telja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna 
odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano oprav-
ljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in 
je ta postala izvršljiva.

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Po-
oblastilo«.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali 
lastnoročno z neizbrisljivim pisalom. Zaželeno je, da so 
vsi dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vr-
stnem redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo 
biti v slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem 
jeziku, se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski 
jezik). Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. 
Vsak lahko vloži le eno prijavo.

8. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna 
komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po 
roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno predlo-
žene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljeva-
nju: ZUP) s sklepom zavržene. Formalno nepopolna 
prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo 
na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna komi-
sija bo prijavitelja, ki bo predložil formalno nepopolno 
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prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v do-
ločenem roku prijave ne dopolni, se prijava v skladu 
z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost 
prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Po 
roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te ni dopustna 
v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 
Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati 
dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v pri-
javi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih 
dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podat-
kov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za 
pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva 
naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). 
V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja pozva-
la, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi vse 
zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje izpolnje-
vanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, listine, 
pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami 
strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, ki je 
prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom strokovne 
komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. Listine 
za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predlo-
žene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje na dan 
oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana listina za 
določeno obdobje oziroma listina določene veljavnosti. 
Sprememba prijave po roku za predložitev prijav ni mo-
žna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti ali predložiti 
zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila strokovna 
komisija glede na vrsto zahtevanega dokumenta. V pri-
meru enakega skupnega števila dodeljenih točk na pod-
lagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav se bodo za-
okrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, 
ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 (točka 9 
razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo mogoče, bo 
izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je prej prispela 
na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, 
ura in minuta prispetja prijave, napisana s strani vložišča 
na zunanji strani pisemske ovojnice, v kateri je prijava). 
Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan 
prejetja prijave, šteje dan oddaje na pošto. V primeru 
neuspešnega postopka podelitve koncesije se javni raz-
pis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne prijave bo 
strokovna komisija vsebinsko obravnavala in preverila, 
ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije. 
O opravljenem vsebinskem pregledu bo strokovna ko-
misija pripravila poročilo.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav, bo 
neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja 
prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na 
kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim 
uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil 
rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, 
da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno 
obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od jav-
nega odpiranja prijav.

10. O izboru koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po 
dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu kon-
cesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se 
odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride 
do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na 
strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija in merila za izbor kon-
cesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva 
za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko 
v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču 

Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljub-
ljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji gle-
de javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo vode 
za pro izvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 je Aleš 
Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna 
vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko poten-
cialni prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti 
ales.jeraj@gov.si

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 20. 7. 
2020 ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in pro-
stor, Dunajska 47, 1000 Ljub ljana, sejna soba št. 302 
v III. nadstropju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 5440-56/2020/2 Ob-2139/20
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),

– 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),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, 
št. 75/19),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 
(DP2020) (Uradni list RS, št. 75/19),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 
15/17, 69/17 in 67/18) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018,
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, objavlja
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javni razpis
za štipendije za specializirane poklice 

v kulturi 2020/2021 (oznaka javnega razpisa: 
JPR-ESS-ŠTIP2020-USP)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse po-
stopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. 
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pri-
dobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spod-
bujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni 
karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh 
ravneh izobraževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipen-
dij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za spe-
cializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa: 
JPR-ESS-ŠTIP2020-USP) s pričetkom sofinanciranja 
v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021.

Sredstva bodo namenjena za štipendije za uspo-
sabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem be-
sedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev do-
datnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih 
poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v ča-
sovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za 
katerega institucija usposabljanja ali izobraževanja 
izda potrdilo o zaključenem programu.

Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja 

znanj in usposobljenosti s področja delovanja pri-
javitelja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za 
opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 
12 mesecev in na katerem ob zaključku prijavitelj 
prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju ali izo-
braževanju;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kul-
turnega managementa;

– vzhodna regija in zahodna regija: Slovenija 
se deli na dve kohezijski regiji skladno s Standard-
no klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma an-
gleška kratica NUTS), podrobnejša opredelitev na 
spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzav-
ni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministr-
stvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike-mk/;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je uspo-
sabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.

Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobra-

ževanje, ki poteka oziroma je potekalo v časovnem 
obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021;

– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 
in največ 12 mesecev glede na trajanje programa 
usposabljanja ali izobraževanja;

– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora 
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompe-
tenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaga-
nje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in 
vseživ ljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se 
zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spre-
tnosti, ki bodo vključenim v formalno in neformalno 
izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na 
trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne ka-
riere. Z ukrepi na tem področju se zapolnjujejo vr-
zeli obstoječega izobraževalnega sistema, in sicer 
z usposabljanji za specifične umetniške poklice ter 
druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc skozi 
usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za 
večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elemen-
tov uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik 

izo braževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno 

štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tu-
jini);

– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letni-

ca rojstva 1991);
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na kate-

rem izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do kate-

re izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje 
v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih 
prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobra-
ževanje iz državnega ali občinskih proračunov Repu-
blike Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministr-
stva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene 
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe 
o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za kate-
rega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim 
dokazilom);

– v času usposabljanja ali izobraževanja bo pre-
bival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali 
usposabljanje;

– ni usposabljanje ali izobraževanje na daljavo 
oziroma on-line izobraževanje;

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka 
oziroma je potekalo v časovnem obdobju med 1. 9. 
2019 in 31. 10. 2021 (dokazuje se z dokazilom o tra-
janju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je 
jasno razvidno, v katerem časovnem obdobju je uspo-
sabljanje ali izobraževanje potekalo);

– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okvi-
ru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj mo-
rebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovredno-
teno kot del študijskega programa, ki ga opravlja na 
tej ustanovi;

– ne gre za javno veljaven študijski program, 
akreditiran v matični državi, kjer se program izvaja, 
temveč gre za program neformalnega izobraževanja;

– institucija, ki izvaja usposabljanje ali izobraže-
vanje, izda udeležencem ob zaključku usposabljanja 
ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu 
(dokazuje se z opisom predvidenega poteka usposab-
ljanja ali izobraževanja).
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4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Razpon podeljevanja točk Prejete točke
neustrezno 0
pomanjkljivo 1
delno ustrezno 2–3
ustrezno 4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE Največje možno 
št. točk

REFERENCE PRIJAVITELJA

15

Ustreznost referenc prijavitelja (najmanj dve priporočili strokovnjakov s področja prijave) do 5
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali 
skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa do 5

Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega 
se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti 
oziroma strokovna praksa

do 5

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV 

15

Življenjepis (predstavitev prijavitelja z izobraževanji, dosežki, medijskimi odzivi, opravljenimi 
praksami in izkušnjami, strokovnimi referencami, dodatnimi izobraževanji in posebnimi 
znanji, nagradami)

do 5

Motivacijsko pismo (predstavitev prijaviteljevih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov za 
izbor izobraževalne ustanove, predstavitev vizije zaključka usposabljanja ali izobraževanja 
ter delovanja po končanem usposabljanju ali izobraževanju ter karierni načrt ipd.)

do 5

Povezava in skladnost med programom usposabljanja in področjem delovanje ter izobrazbo 
prijavitelja do 5

PODROČJE USPOSABLJANJA

5

Kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka, 
oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator 
literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu, 
vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne 
dediščine, glasbenik solist, pedagog v kulturi, pravljičar/pripovedovalec 

5

Ostala področja 0
KONČANA RAVEN IZOBRAZBE
* v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 
(Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)

5do V. stopnje 5
VI. in VII. stopnja 2
VIII. stopnja 0
SKUPAJ 40

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 124.950,00 EUR.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2020 znaša največ do:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 31.696,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 7.924,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 11.144,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 2.786,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2021 znaša največ do:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 39.412,80 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 9.853,20 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 17.707,20 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 4.426,80 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.
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Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike so-
financiranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo štipendije 
v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2021.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije, ki znaša 

350,00 EUR za vsak polni mesec usposabljanja ali izo-
braževanja (pavšal za življenjske stroške), ki se izplača 
v enkratnem znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca 
Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazila o opravlje-
nem usposabljanju ali izobraževanju.

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:

Vrsta stroška Podrobnejša opredelitev Specifikacija dokazil
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje dokazilo o zaključku usposabljanja ali izobraževanja

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane pokli-

ce v kulturi 2020/2021,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2020-USP,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2020-USP.
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe.
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobra-

ževanje oziroma izjava prijavitelja, da bo to dokazi-
lo predložil pred podpisom pogodbe o štipendiranju.

Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraže-
vanja, iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje 
poteka usposabljanja ali izobraževanja.

D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izo-
braževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi 
cilji itd.

E) mnenji vsaj 2 referenčnih strokovnjakov, ki nista 
starejši od 6 mesecev do datuma zaključka razpisa, 
z lastnoročnim podpisom strokovnjakov.

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slo-
veniji (npr. kopija osebnega dokumenta).

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno 
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je po-
trebno priložiti prevod v slovenski jezik.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM 
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi 
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih doka-
zil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora uje-
mati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano 
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso do-
kumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi 
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bo-
dočih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. 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.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-

du z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. čle-
na Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: 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 



Stran 1160 / Št. 82 / 5. 6. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 
2020. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovoj-
nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpi-
raj« – prijava na javni razpis »Javni razpis za štipendije 
za specializirane poklice v kulturi 2020/2021«, prispeti 
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predlo-
žena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na 
naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljub-
ljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka 
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 9. 7. 2020 ob 
10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo 
javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki 
se veže na vsebino vloge (program usposabljanja) ali 
tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Vloge se bodo ocenjevale za vsako vrsto štipendije 
posebej.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno 
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih 
točk je 40 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo 
dosegel najmanj 21 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim 
številom točk.

V okviru sredstev se izmed prijaviteljev, ki so do-
segli najvišje število točk, izbere štipendiste tako, da 
je delitev podeljenih sredstev 69 % vzhodna regija in 
31 % zahodna regija. Merilo je kraj stalnega prebivališča 
štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru, 
da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk, 
se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če 
sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, se o izboru odloči 
z žrebom, ki ga opravi komisija.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-
ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se 
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavi-
teljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predlo-
ga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi 
sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na 
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki 
je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dose-
gli enako število točk, se dodelijo sredstva prijavitelju iz 
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, 
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 21 točk, in zaradi omejitve finančnih sred-
stev niso bili izbrani v sofinanciranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog. 
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni 
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sred-
stva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na 
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-kulturo/javne-objave/. Razpisno dokumentacijo 
lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. 
Za dodatne informacije lahko pokličete 01/369-59-87 ali 
pišete na elektronski naslov neza.jager@gov.si.

16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 6102-5/2020-1 Ob-2116/20
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 5. junijem 

2020 odpira Javni programski razpis za izbor kultur-
nih programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki 
bodo v letu 2020 sofinancirani iz sredstev Mestne 
občine Maribor (razpis Maribor-PrR-2020). Zbiranje 
vlog bo potekalo do 6. julija 2020. Besedilo razpisa, 
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prijavni obrazci in merila bodo objavljeni z dnem odprtja 
razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) in MO Ma-
ribor (www.maribor.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 6102-8/2020-7 Ob-2149/20
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z 10. junijem 

2020 odpira Javni projektno-programski razpis za 
izbor kulturnih programov in projektov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne 
občine Ptuj, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni 
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(razpis Ptuj-PrP-2020). Zbiranje vlog bo potekalo do 
10. julija 2020. Besedilo razpisa, vzorci prijavnih obraz-
cev in merila bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na 
spletni strani JSKD (www.jskd.si), izpolnjevanje vlog pa 
bo istega dne omogočeno v spletni aplikaciji za razpise 
JSKD (https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 430-0004/2020-2 Ob-2102/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 26/12) objavlja Občina Dobrova - 
Polhov Gradec

javni razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec  

v letu 2020
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetij-
stva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za 
naslednje ukrepe:

– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kul-
turne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne 
kmetijske pro izvodnje

– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

– Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposab-
ljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja

– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti goz-
dov (ukrep de minimis)

– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol

II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni 
razpis

Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi na 
javni razpis in največ eno vlogo za posamezni ukrep.

Upravičenci pomoči z izvedbo ne smejo pričeti pred 
prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.

Kadar je predmet vloge naložba, mora vlagatelj ob 
oddaji zahtevka dokazati, da je lastnik naložbe.

Osnovni pogoji na podlagi Uredbe Komisije EU št.: 
702/2014:

Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

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

– podjetja v težavah;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obvez-

nosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

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

– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za da-
vek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki 
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1408/2013

De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za 
pomoč dodeljeno podjetjem, dejavnim v primarni kmetij-
ski pro izvodnji, razen za:

– pomoči določene na podlagi cene ali količine pro-
izvodov danih na trg;

– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom dejav-
nosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se do-
mačim pro izvodom pri uporabi daje prednost pred uvo-
ženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Če je vlagatelj dejaven v primarni pro izvodnji kmetij-
skih pro izvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma 
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe 
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba upo-
rablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer 
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da pri-
marna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1407/2013.

Če je vlagatelj dejaven v primarni pro izvodnji kme-
tijskih pro izvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, 
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sek-
torju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 
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2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno 
v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na 
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da 
primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) 
št. 717/2014.

Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1407/2013

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

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

Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države člani-
ce, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
pro izvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali 
do države.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majh-
na in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finanč-
nem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in pri-
silnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev dr-
žave, občine ali Unije.

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstav-
ka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustre-
zen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje 
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so 
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013.

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasled-
njih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

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

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

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za no-

vogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslo-
pij na kmetijskih gospodarstvih;

B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala);

C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske me-
hanizacije;

D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali dru-

gega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opre-

me.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski pro izvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija se izvaja na območju 
občine;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);

– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije, 
za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje 
mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetij-

skih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za po-

samezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko 
znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in paš-
nikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in paš-
nikov (B).

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta kmetijskega zemljišča (ne-

zahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustre-
zajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni 
kmetijski pro izvodnji, s sedežem na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– dokumentacija potrebna za izvedbo naložbe;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.: 

kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo nalož-

be, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki 
zemljišča;

– dokazilo, da se naložba se izvaja na območju 
občine.

Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih vi-

rov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 

nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih pre-
mij za zavarovanje kmetijske pro izvodnje, z namenom 
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:

– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti 

z naravnimi nesrečami in

– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastli-

nah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da 

zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih do-
godkov iz prejšnjega odstavka.

Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripada-

jočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije 
stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih 
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami 
in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali 
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in 
ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetij-
ske pro izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski pro izvodnji in imajo sedež na območju 
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, 
ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za 
tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino 

nacionalnega sofinanciranja;
– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga 

zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje, ki 
ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupna 
podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna po-
godba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni 
državi članici;

– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste 
ali količine prihodnje kmetijske pro izvodnje.

Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj 

s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske 
pro izvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne 
premije.

Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kultur-
ne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodar-
stvih.

Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki 
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski pro izvodnji in imajo sedež na območju 
občine.

Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano inve-

sticijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem 

(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel);

– dokazila, da se investicija izvaja na območju občine;
– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepre-

mične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kulturo;

– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je 
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;
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– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo nalož-
be, v kolikor je le-to potrebno;

– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, 
mora biti v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospo-
darstva;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju ob-
čine.

Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni zne-

sek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetij-
skem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.

Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.

Ukrep 5: Podpora delovanju društev dejavnih na 
področju primarne kmetijske pro izvodnje

Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo 
na področju primarne kmetijske pro izvodnje.

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predava-

nja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kme-
tijske pro izvodnje;

– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nasto-
pov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro-
izvodnje;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro-
izvodnje.

Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetij-

ske pro izvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upraviče-

ne stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičen-

cem na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 

stalnega bivališča v občini.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.

Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih pro izvodov, gozd-

nih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, 
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo 

o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za 

izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek do-

deljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz 
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odo-
breno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
občine, države ali Evropske unije.

Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izo-
braženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družin-
skih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, ki niso 
pro izvodi primarne kmetijske pro izvodnje.

Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in uspo-
sabljanje

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje 

in predavanja povezana z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih pro izvodov;

– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekme-
tijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih 
pro izvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokov-
ne oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi 
ter predelavo in trženjem kmetijskih pro izvodov.

Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobra-

ževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega 
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih 
programov;

– za stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo 
stalnega bivališča v občini.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, 

vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo se-
dež na območju občine;

– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in ima-
jo sedež v občini.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja 

povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti-
ji, predelavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov;

– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na 
območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na dolo-

čilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi 
z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev občine, države ali Evropske unije.
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Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 
(ukrep de minimis)

Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, 
razvoj novih pro izvodov ter uvajanje novih pro izvodnih 
tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije izvaja na območju občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali 

najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne 

vlake;
– druga dokumentacija potrebna na izvedbo inve-

sticije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek do-

deljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 

ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali Evropske unije

Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom 
kmetijskih šol

Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za 
šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči bolj-
šo izobrazbeno strukturo na kmetijah.

Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali 

univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem 
kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravi-

čenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospo-
darstev;

– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem 
letu;

– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni pro-
gram kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem 
letu programov;

– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študen-
tom, ki niso vpisani v kmetijske šole;

– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik 
in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upra-
vičeni.

Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega go-

spodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-

silec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in štu-

denta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje 

vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so 

namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem jav-
nem razpisu, je 30.000 EUR.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep
Višina razpisanih 
sredstev v EUR

Odstotek 
sredstev v %

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo 9.000 30 %
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 400 1 %
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine 2.500 8 %
Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske pro izvodnje 5.000 17 %
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 4.000 13 %
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 2.500 8 %
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov 5.000 17 %
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol 1.600 6 %

V kolikor bodo zaprošena sredstva posamezne-
ga ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega 
ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe 
v pripadajočih deležih.

Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več 
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči 
sorazmerno zniža.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za 
sredstva dodeljena za leto 2020 vložijo zahtevek za 
izplačilo najkasneje do 30. 4. 2021.

VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji poš-

ljejo priporočeno po pošti ali oddajo neposredno na 
sedežu občine.

Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podat-
ki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 
1356 Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, 
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov 
pošiljatelja vloge. Vloge, iz katerih ni razvidno, da se 
nanašajo na javni razpis, se zavrže.

Rok za oddajo vlog: 17. 7. 2020.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 22. 7. 2020, 

v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno 
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova - 
Polhov Gradec.
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S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumen-

taciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje 

in vrednotenje, ocenila kot neustrezne.
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima 

priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni 

od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozo-
ve, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po roku, se 
ne upoštevajo.

IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča 

na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki 
jo pooblasti župan.

Vlagateljem, katerih vloge izpolnjujejo predpisane 
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen 
zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sred-
stev.

V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je ute-
meljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opre-
deljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni 
stroški, za katere so sredstva namenjena.

Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni 
od ugotovitve vseh dejstev.

Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne ob-
veznosti med prejemnikom sredstev in Občino Dobrova 
- Polhov Gradec. Vlagatelji morajo podpisano pogodbo 
posredovati na občino v roku osem dni od prejema, dru-
gače se šteje, da odstopajo od pogodbe.

VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je 

na voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhov-
gradec.si. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na 
elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si, po-
sredujemo tudi po elektronski pošti.

Kontaktna oseba občinske uprave za informacije 
je Helena Čuk.

X. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici 
do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov 
občine v roku 8 dni od prejema odločbe.

XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke 

na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2020 naj-

kasneje do 30. 11. 2020,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2021 naj-

kasneje do 30. 4. 2021.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih 

na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva iz-

plačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na 
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti 
odobreno.

Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah 
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.

Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov, 
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se 
zavrne.

XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobro-
va - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe 
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se 
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sred-
stev za dobo petih let.

Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 

nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sred-

stev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova 

ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to 
določenega obdobja v razpisu,

– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremičnino in 
opremo, sofinancirano iz proračuna občine, pred izte-
kom 5 let,

– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni do-
končal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu 
kot je predvideval v prijavi na razpis,

– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po 

tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Št. 3527-0001/2020 Ob-2104/20
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, v skladu 

z določili 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obnov 
fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana (Uradni 
list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017) in na podlagi Od-
loka o proračunu Občine Piran za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 10/20) objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnove 

fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana  
za leto 2020

1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je spodbujanje obnove stavb v historičnem mestnem 
jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživ-
ljanja mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja kul-
turne dediščine starega mestnega jedra Piran.

2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je 
dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in 
streh v historičnem mestnem jedru Piran v obdobju od 
vključno dne 1. 1. 2020 do vključno 30. 10. 2020.

3. Pogoji za kandidiranje na razpisu
Ukrepi, opredeljeni s tem razpisom, se izvajajo na 

območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot je 
opredeljeno v Odloku o Asanacijskem načrtu mesta Pi-
ran (Uradne objave 10/77 z dne 29. 7. 1977).

Upravičenci do subvencije tega pravilnika so fizične 
osebe, ki so lastniki ali solastniki ali najemniki s soglasjem 
lastnika stanovanj ali stanovanjskih stavb znotraj območja 
starega mestnega jedra Piran, ki imajo stalno prebivališče 
na območju Občine Piran. Upravičenci ne smejo imeti ne-
poravnanih finančnih obveznosti do Občine Piran.

Prijavitelji morajo izpolnjevati pravno formalne po-
goje iz razpisa.
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Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih 
dovoljenj za obnovo, mnenja (oziroma soglasja, v kolikor 
je bilo le-to pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega 
zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran za obnovo, 
pridobljenega pred izvajanjem posamezne faze prenove 
in popisa del s ponudbenimi predračuni.

4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so za namen 

obnove ulične fasade in/ali obnove strehe na območju 
historičnega mestnega jedra Pirana.

Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v času od 
1. 1. 2020 do vključno 30. 10. 2020. Upoštevali se 
bodo računi, izdani v obdobju od vključno 1. 1. 2020 do 
vključno 18. 11. 2020, pod pogojem, da bodo poravnani 
najkasneje do 18. 11. 2020.

4.1 Upravičeni stroški obnove ulične fasade za so-
financiranje, ki vključujejo DDV, so:

– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem 
fasadnega odra,

– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa,
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, 

žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih 
elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje kli-
matskih naprav),

– popravilo poškodovanega fasadnega ometa ozi-
roma izvedba novega ometa,

– čiščenje, peskanje in domodelacija kamnitih ele-
mentov fasade,

– restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne 
dekoracije,

– oplesk fasade s fasadno barvo,
– popravilo poškodovanih lesenih polken ali zame-

njava dotrajanih lesenih polken z lesenimi polkni,
– popravilo poškodovanih lesenih oken ali zame-

njava dotrajanih lesenih oken z lesenimi okni, čiščenje 

in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom 
takse,

– stroški gradbenega nadzora in koordinacije var-
stva ter zdravja pri delu.

4.2 Upravičeni stroški obnove strehe za sofinanci-
ranje, ki vključujejo DDV, so:

– ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih 
nadstreškov,

– odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenja-
kov, obrob, žlebov …,

– odstranitev dotrajanih strešnih letev,
– dobava materiala, dobava strešnih letev ter let-

vanje,
– izvedba strešne hidroizolacije,
– dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih 

pločevinastih obrob,
– popravilo ali rekonstrukcija napuščev,
– ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma do-

bava in montaža novih žlebov,
– ponovna montaža strelovoda z meritvami upor-

nosti,
– stroški čiščenja in odvoza na deponijo, vključno 

s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije var-

stva ter zdravja pri delu.
5. Višina subvencioniranja
V letu 2020 se na osnovi sprejetega proračuna Občine 

Piran za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh 
v starem mestnem jedru Pirana, razpisuje 20.000,00 €.

Obnova streh in fasad se na osnovi tega razpisa 
v letu 2020 subvencionira v višini do 50 % upravičenih 
stroškov, oziroma največ 5.000,00 EUR vključno z DDV, 
na posamezno stavbo.

Procent subvencije se določi na osnovi točkovanja, 
1 točka je enakovredna 1 % subvencije (procent subven-
cioniranja upravičenih stroškov). Merila za točkovanja 
so naslednja:

a) Lega stavbe
Obnova stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mesta1

(Prvomajski trg, Tartinijev trg, Zelenjavni trg, Rokov trg, Ribiški trg, Gregorčičeva ulica, Verdijeva ulica, 
Ulica IX. korpusa, Rozmanova ulica, Ulica Svobode, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Prešernovo 
nabrežje, Kidričevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje) 10 točk
Obnova stavbe na ostalih območjih starega mestnega jedra Piran 5 točk
b) Posebne okoliščine stavbe
Posamezna stavba je razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture in vpisana 
v register kulturne dediščine s svojo EŠD 10 točk
Stavba ni razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture 5 točk
c) Stanje fasade in strehe
Močno poškodovana fasada2 ali prenova strehe skupaj s fasado ne glede na stanje poškodovanosti 30 točk
Srednje poškodovana fasada3 (brez sanacije strehe) 25 točk
Manj poškodovana fasada4 (brez sanacije strehe) ali sanacija samo strehe 10 točk
Sanacija nepoškodovane fasade 5 točk
Skupaj 50 točk

1 Pri določanju točk, ki se nanašajo na obnovo stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mesta, se ne upošteva 
naslov stavbe, temveč dejanska lega fasade, ki je predmet obnove. V primeru, da gre za obnovo strehe, bo merodajna lega 
stavbe, in sicer tako, da bo točke prejela obnova, ki bo z vsaj enim delom mejila na zgoraj navedene ulice in obrežja. V pri-
meru sanacije fasade bo dodatne točke prejela stavba, ki predvideva sanacijo fasade vsaj na tisti strani objekta, ki meji na 
eno izmed ulic ali obrežij, navedenih v razpisu.

2 Za močno poškodovano fasado se šteje fasada, ki ima poškodovan venec ali v primeru odpadanja ometa na fasadi in 
vencu stavbe. Za močno poškodovano fasado se v vsakem primeru šteje fasada na objektu, ki je zaradi razpok na fasadi ali 
vencu opredeljen kot nevarni objekt na podlagi odločbe pristojnega inšpektorata za okolje in prostor.

3 Za srednje poškodovano fasado se šteje fasada, na katerih omet odpada iz manjših površin fasade.
4 Za manj poškodovano fasado se šteje fasada, kjer se lušči omet ali v primeru manjših razpok fasade.
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V primeru, da se za isto stavbo prijavi na razpis 
več upravičencev, ki so solastniki stavbe, se znesek 
razdeli posameznim upravičencem v sorazmerju z de-
ležem, ki so ga plačali za izvedbo investicije v preno-
vo fasade oziroma strehe.

Občina Piran si pridržuje pravico, da zagotovlje-
nih sredstev ne podeli in ponudbo zavrne, če so pred-
videna sredstva že porabljena.

V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka 
za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot 
so znašali predračuni ob podajanju vloge, se vrednost 
dodeljenih sredstev temu ustrezno zmanjša.

V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka 
za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot 
so znašali predračuni ob podajanju vloge, se sredstva 
dodelijo v višini, ki je določena v odločbi o višini odo-
brenih sredstev.

Razpoložljiva sredstva se dodelijo prijavljenim 
projektom po vrstnem redu prispetja vlog.

6. Merila in kriteriji ter način dodeljevanja sred-
stev

Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska 
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.

Strokovne in administrativno tehnične naloge za 
komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.

Prijave bo pregledala in ocenila Strokovna komi-
sija za obnovo fasad in streh na hišah znotraj območja 
starega mestnega jedra Piran.

7. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije 

na predpisanem obrazcu Občine Piran (Obrazec 1).
– Parafiran vzorec pogodbe (Obrazec 2).
– Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stav-

be: Komisija bo sama preverila javno dostopne podat-
ke v zemljiški knjigi. V kolikor prijavitelj na razpis še 
ni vknjižen v zemljiško knjigo, mora dostaviti kopijo 
pravnega posla s kopijo zemljiško knjižnega predloga 
za vknjižbo lastninske pravice oziroma mora dostaviti 
sodbo, iz katere nedvomno izhaja lastništvo nepre-
mičnine.

– Podpisano izjavo najmanj 75 % solastnikov/eta-
žnih lastnikov stavbe, glede na njihove solastniške 
deleže, da soglašajo z obnovitvenimi deli.

– Pooblastilo upravniku stavbe in ustrezno kopijo 
pogodbe o upravljanju, v kolikor se na razpis prijavlja 
upravnik v imenu solastnikov stavbe oziroma poobla-
stilo ostalih lastnikov prijavitelju v primeru, da hiša 
nima upravnika in se prijavlja na razpis eden od lastni-
kov (upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.

– Kulturnovarstveni pogoji in mnenje (oziroma 
soglasje, v kolikor je bilo pridobljeno pred uveljavitvijo 
Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) 
ZVKDS OE Piran.

– Predračun z opisom predvidenih del s strani 
izvajalca del.

– Fotografije (najmanj 3) stanja fasade pred 
obnovo in stavbnega pohištva in strehe, v kolikor 
sta predmet obnove tudi zamenjava stavbnega pohi-
štva in strehe

8. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Ob-

čina Piran, Samostojna investicijska služba, Tartinijev 
trg 2, 6330 Piran, s pripisom »Javni razpis za subven-
cioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem 
jedru Pirana – Ne odpiraj«.

Na zadnji kuverte strani mora biti pripisano ime in 
priimek prijavitelja ter naslov.

Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem 
objave tega razpisa in je odprt do 30. 10. 2020.

Ne glede na datum in način pošiljanja prijave je 
merodajen datum prispetja prijave v vložišče Občine 
Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev 
sredstev vodi strokovna komisija. Prispele vloge se 
odpirajo sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje 
vlog ni javno. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.

Strokovna komisija pregleda popolnost prispelih 
vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem po-
zivu ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.

O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper 
katero je možna pritožba.

Po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dol-
žan v roku 7 dni skleniti pogodbo o subvencioniranju, 
kjer se določijo medsebojna razmerja, pravice in ob-
veznosti.

Če se upravičenec v danem roku ne odzove ozi-
roma ne sklene pogodbe, odločba o dodelitvi subven-
cije preneha veljati.

Upravičenci, ki bodo podali nepopolne vloge, 
bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

Občina Piran bo iz nadaljnjega postopka izločila 
vse:

– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, glede 
na IV. točko tega razpisa;

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi ne-

popolne.
9. Dodeljevanje sredstev: sredstva se bodo do-

deljevala na podlagi vrstnega reda prispelih vlog. 
V primeru, da bodo sredstva že dodeljena, bo komisija 
prejete prijave neodprte vrnila pošiljatelju na naslov, 
naveden na kuverti. V primeru istočasnega preje-
ma več vlog, katerih prijavljena vrednost bi presegla 
vred nost, določeno v tem javnem razpisu, komisija 
odloči o dodelitvi sredstev prioritetno tako, da sred-
stva najprej dodeli popolnim vlogam, v kolikor pa tudi 
po tem kriteriju prijavljena vrednost sredstev presega 
sredstva v javnem razpisu, vrstni red določi komisija 
z žrebom.

10. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi 

določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in 
po priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem 
redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih 
sredstev tekočega leta za ta namen.

Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje 
do 18. 11. 2020 Občini Piran predložiti Zahtevek za 
izplačilo sredstev za sofinanciranje obnove fasad in 
streh v starem mestnem jedru Pirana.

11. Uporaba pravilnika: glede postopka pridobi-
tve subvencije in pogoje pridobitve, ki niso posebej 
določeni v tem razpisu, se uporablja Pravilnik o do-
deljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in 
streh v starem mestnem jedru Pirana (Uradni list RS, 
št. 64/17 z dne 17. 11. 2017). Na morebitna prejeta 
vprašanja bo podala odgovore Strokovna komisija 
za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh 
v starem mestnem jedru Pirana.

12. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko 
zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Piran, samo-
stojna investicijska služba, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, 
tel. 05/671-03-31. Brezplačna razpisna dokumentacija 
je od dneva objave do izteka prijavnega roka, doseg-
ljiva na spletni strani Občine Piran www.piran.si.

Občina Piran
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N. 3527-0001/2020 Ob-2105/20

Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pira-
no, in conformità alle disposizioni dell’art. 9 del Re-
golamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli 
interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti 
nel centro storico di Pirano, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 64/2017 del 17 novembre 
2017 e, ai sensi del Decreto sul Bilancio di previsione 
del Comune di Pirano per l’anno 2020 (Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica di Slovenia n. 10/20), pubblica 
il seguente

bando di gara
per l’assegnazione dei fondi per il finanziamento 
della ristrutturazione di facciate e tetti nel centro 

storico di Pirano per l’anno 2020
1. Obiettivo del bando di gara: l’obiettivo del ban-

do di gara è quello di incentivare la ristrutturazione 
degli edifici nel centro storico di Pirano al fine di si-
stemare l’aspetto della città, rivitalizzare il centro della 
città e preservare e mantenere il patrimonio culturale 
del centro storico di Pirano.

2. Oggetto del bando: oggetto del bando di gara 
è l’assegnazione di fondi per la ristrutturazione delle 
facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano nel 
periodo compreso dal 1 gennaio 2020 al 30 ottobre 
2020.

3. Condizioni Per La Candidatura Al Bando di 
Gara

Le misure, definite nel presente bando di gara, 
sono da realizzare nell’area del centro storico di Pi-
rano, come definito nel Decreto sul Piano di risana-
mento della città di Pirano (Bollettino Ufficiale delle 
Primorske novice, n. 10/77 del 29 luglio 1977).

I beneficiari del finanziamento di cui nel suddetto 
regolamento sono persone fisiche, che sono proprie-
tari o comproprietari o locatari con il consenso del 
proprietario delle abitazioni o degli edifici residenziali 
nella zona del centro storico di Pirano, che hanno re-
sidenza nel Comune di Pirano.

I beneficiari non devono avere passività finan-
ziarie correnti nei confronti del Comune di Pirano. 
I candidati devono soddisfare i requisiti legali formali 
del bando di gara.

I fondi saranno assegnati in base ai relativi per-
messi per la ristrutturazione, in base al parere (ovvero 
al consenso, nella misura in cui sia stato ottenuto pri-
ma dell’entrata in vigore della Legge sull’edilizia, Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 61/17, 
72/17) dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della 
Slovenia, Unità Territoriale di Pirano concernente la 
ristrutturazione, acquisito prima dell’attuazione di ogni 
singola fase della ristrutturazione, nonché in base 
all’elenco dei lavori con i preventivi proposti.

4. Costi ammissibili
I costi ammissibili nell’ambito della presente gara 

sono finalizzati al risanamento della facciata prospi-
ciente la strada (via) e/o alla ristrutturazione del tetto 
nell’area del centro storico di Pirano.

I costi ammissibili sono quelli sostenuti nel perio-
do compreso dal 1 gennaio 2020 al 30 ottobre 2020. 
Saranno prese in considerazione le fatture emesse 
nel periodo compreso dal 1 gennaio 2020 al 18 no-
vembre 2020, a condizione che siano saldate entro 
e non oltre il 18 novembre 2020.

4.1 I costi ammissibili per la ristrutturazione della 
facciata prospiciente la strada (via), per quanto con-
cerne il cofinanziamento, IVA inclusa, sono:

– la sistemazione del cantiere e la collocazione, 
ovvero il noleggio dell’impalcatura per la facciata,

– la rimozione dell’intonaco usurato esistente,
– la rimozione o protezione di elementi della 

facciata (portali, grondaie, davanzali, protezione di 
elementi decorativi delle facciate, balconi e recinzio-
ni, nonché condutture di scarico per condizionatori 
d’aria),

– la riparazione di intonaci della facciata dan-
neggiati, ovvero la realizzazione del nuovo intonaco,

– la pulitura, la sabbiatura e la reintegrazione di 
elementi in pietra della facciata,

– il restauro con la possibilità della ricostruzione 
della decorazione della facciata,

– la tinteggiatura della facciata con pitture per 
facciata,

– la riparazione di persiane in legno danneggiate 
o la sostituzione delle persiane in legno usurate con 
persiane in legno,

– la riparazione di finestre in legno danneggiate 
o la sostituzione delle finestre in legno usurate con fi-
nestre in legno, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti in 
discarica, compreso il pagamento delle relative tasse,

– i costi della supervisione dei lavori edili e del 
coordinamento della sicurezza nonché della salute 
sul lavoro.

4.2 I costi ammissibili per la ristrutturazione del 
tetto, per quanto concerne il cofinanziamento, IVA 
inclusa, sono:

– la sistemazione del cantiere e la collocazione 
dell’impalcatura, tettoie protettive,

– la rimozione delle coperture dei tetti usurate, 
dei coppi, delle tegole di colmo, dei bordi, delle gron-
daie ...,

– la rimozione dei listelli di ancoraggio delle te-
gole usurati,

– la fornitura del materiale, la fornitura dei listelli 
di ancoraggio delle tegole, nonché la listellatura del 
tetto,

– l’impermeabilizzazione del tetto,
– la fornitura e la posa della nuova copertura, la 

realizzazione di nuove lamiere di bordo,
– la riparazione o la ricostruzione dei cornicioni,
– la ricollocazione delle grondaie e dei tubi di 

scarico, ovvero la fornitura e l’installazione di nuove 
grondaie,

– la ricollocazione del sistema parafulmine con il 
limitatore di sovratensioni,

– i costi di pulizia e del trasporto in discarica, 
compreso il pagamento delle relative tasse,

– i costi della supervisione dei lavori edili e del 
coordinamento della sicurezza nonché della salute 
sul lavoro.

5. Ammontare del finanziamento
Nell’anno 2020, in base al bilancio di previsione 

del Comune di Pirano, per la realizzazione di tutto il 
procedimento relativo alla ristrutturazione delle fac-
ciate e dei tetti del centro storico di Pirano, l’impor-
to dei fondi oggetto del presente bando ammonta 
a 20.000,00 EUR.

La ristrutturazione dei tetti e delle facciate sarà 
finanziata, sulla base del presente bando nell’anno 
2020, fino al 50 % dei costi ammissibili, ovvero fino 
a 5.000 EUR IVA inclusa, per ogni singolo edificio.

La percentuale di sovvenzione si stabilisce in 
base al punteggio, 1 punto equivale a 1 % della sov-
venzione (percentuale di sovvenzione dei costi am-
missibili). I criteri di punteggio sono i seguenti:
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a) Ubicazione dell’edificio
Ristrutturazione di un edificio in prossimità delle piazze e vie principali nonché le rive della città1

(Piazza Primo Maggio, Piazza Tartini, Piazza delle Erbe, Piazza S. Rocco, Piazza dei Pescatori, Via 
Gregorčič, Via Verdi, Via del IX Corpo d’armata, Via Rozman, Via Libertà, Via Župančič, Via Tomšič, Riva 
Prešeren, Riva Kidrič, Riva Cankar) 10 punti
Ristrutturazione di un edificio nelle altre zone del centro storico di Pirano 5 punti
b) Circostanze particolari dell’edificio
Il singolo edificio è proclamato monumento culturale – monumento dell’architettura cittadina e iscritto nel 
Registro dei beni culturali con il proprio numero di registro EŠD 10 punti
L’edificio non è proclamato monumento culturale – monumento dell’architettura cittadina 5 punti
c) Situazione della facciata e del tetto
Facciata seriamente danneggiata2 oppure ristrutturazione del tetto assieme alla facciata a prescindere 
dallo stato di danneggiamento 30 punti
Facciata mediamente danneggiata3 (senza il risanamento del tetto) 25 punti
Facciata lievemente danneggiata4 (senza il risanamento del tetto) o soltanto il risanamento del tetto 10 punti
Risanamento della facciata non danneggiata 5 punti
Totale 50 punti

1 Nella definizione del punteggio riguardante la ristrutturazione dell'edificio in prossimità delle piazze e vie principali 
nonché le rive della città, non si considera l’indirizzo dell’edificio, bensì la posizione effettiva della facciata oggetto di ristrut-
turazione. Nel caso si tratti della ristrutturazione del tetto, sarà presa in considerazione, l’ubicazione dell’edificio, e precisa-
mente riceverà il punteggio, la ristrutturazione confinante con almeno una parte con le vie e rive sopraelencate. Nel caso di 
risanamento della facciata riceverà un punteggio addizionale, l’edificio che prevede il risanamento della facciata almeno su 
quella parte del fabbricato che confina con una delle vie o rive indicate nel bando.

2 Per facciata seriamente danneggiata si considera la facciata con il cornicione danneggiato oppure in caso di caduta 
dell'intonaco dalla facciata e dal cornicione dell’edificio. Per facciata seriamente danneggiata si considera in ogni caso la fac-
ciata del fabbricato che a causa delle crepe nella facciata o nel cornicione è classificato quale fabbricato pericolante in base 
alla decisione dell’ispettorato competente per l’ambiente e il territorio.

3 Per facciata mediamente danneggiata si considera la facciata sulla quale la caduta dell'intonaco avviene da superfici 
minori della stessa.

4 Per facciata lievemente danneggiata si considera la facciata in cui l’intonaco si stacca o in caso di crepe minori nella 
stessa.

Nel caso in cui, per uno stesso edificio, facciano do-
manda più beneficiari che sono comproprietari dell’edificio, 
l’importo sarà distribuito ai singoli beneficiari in proporzione 
alla quota che hanno speso per l’attuazione dell’investi-
mento nella ristrutturazione della facciata ovvero del tetto.

Il Comune di Pirano si riserva il diritto di non conce-
dere i fondi stanziati e respingere la domanda se i fondi 
previsti sono già stati spesi.

Nel caso in cui le fatture siano presentate con un 
valore inferiore all’importo presente nei preventivi al mo-
mento della presentazione della domanda, il valore dei 
fondi assegnati viene ridotto di conseguenza.

Nel caso in cui le fatture siano presentate con un 
valore superiore rispetto all’importo presente nei pre-
ventivi al momento della presentazione della domanda, 
i fondi sono assegnati nell’importo indicato nella decisio-
ne sull’importo degli stanziamenti.

I fondi disponibili sono assegnati ai progetti presen-
tati secondo l’ordine di arrivo delle domande.

6. Condizioni e criteri nonché modalità di assegna-
zione dei fondi

Il processo per l’assegnazione dei fondi è gestito 
da una commissione composta da tre esperti, nominata 
dal Sindaco.

I compiti tecnici, professionali e amministrativi, per 
conto della commissione, sono svolti dall’organismo 
competente dell’amministrazione comunale.

Le domande saranno esaminate e valutate dalla 
Commissione di esperti per la ristrutturazione delle fac-
ciate e dei tetti degli edifici all’interno del comprensorio 
del centro storico di Pirano.

7. Contenuto della domanda
La domanda deve contenere:
– La domanda per la concessione del finanziamen-

to compilata sul modulo prescritto del Comune di Pirano 
(Modulo 1).

– Il modello siglato del contratto (Modulo 2).
– L’attestazione della proprietà ovvero della com-

proprietà dell’edificio: la Commissione controllerà di-
rettamente le informazioni disponibili presso il Libro 
fondiario. Se un candidato non è ancora stato inserito 
nel Libro fondiario, deve presentare la copia del negozio 
giuridico con la copia della proposta di intavolazione del 
diritto di proprietà nel Libro fondiario, ovvero deve pre-
sentare una sentenza dalla quale si evince chiaramente 
la proprietà del bene.

– Dichiarazione firmata da almeno il 75 % dei com-
proprietari/proprietari delle unità immobiliari, tenuto con-
to delle loro quote di comproprietà dell’edificio, per con-
sentire i lavori di ristrutturazione.

– La delega all’amministratore dell’edificio e la co-
pia corrispondente del contratto di amministrazione, nel 
caso in cui l’amministratore presenta la domanda per 
conto dei comproprietari dell’edificio, ovvero la delega 
dei restanti proprietari al richiedente nel caso in cui la 
casa non abbia un amministratore condominiale e uno 
dei proprietari (il beneficiario dei fondi) o un’altra perso-
na fisica presenti la domanda.

– Le condizioni e il parere (ovvero il consenso, nel-
la misura in cui sia stato acquisito prima dell’entrata in 
vigore della Legge sull’edilizia, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia nn. 61/17, 72/17) emessi dall’I-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 82 / 5. 6. 2020 / Stran 1171 

stituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità 
territoriale di Pirano (ZVKDS OE Piran).

– Il preventivo con la descrizione dei lavori da parte 
dell’esecutore dei lavori.

– I rilievi fotografici (almeno 3) dello stato della fac-
ciata prima della ristrutturazione, come pure dei serra-
menti, infissi e del tetto, se la loro sostituzione è prevista 
nella ristrutturazione.

8. Luogo e termine per la presentazione delle do-
mande

Le domande redatte in forma scritta devono esse-
re indirizzate al Comune di Pirano, Servizio autonomo 
investimenti, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano. Ogni busta 
deve riportare la dicitura: “Bando pubblico per il finanzia-
mento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel 
centro storico di Pirano – Non aprire”. Sul lato posteriore 
della busta deve essere scritto il nome e il cognome, 
nonché l’indirizzo del richiedente.

Il termine per la presentazione delle domande al 
bando pubblico decorre dal giorno della pubblicazione 
del presente bando ed è aperto fino al 30 ottobre 2020.

Indipendentemente dalla data e dal modo di spedi-
zione della domanda fa fede la data di ricezione della 
domanda presso l’Ufficio protocollo del Comune di Pira-
no, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.

L’apertura e il controllo delle domande ricevute per 
l’assegnazione dei fondi è condotta dalla commissione 
degli esperti. Le domande ricevute sono aperte nell’or-
dine di arrivo. L’apertura delle domande non è pubblica. 
L’apertura delle domande viene messa a verbale.

La commissione degli esperti controlla la comple-
tezza delle domande ricevute e l’adempimento delle 
condizioni stabilite nel bando pubblico, nonché prepara 
la proposta dei destinatari dei fondi.

L’assegnazione dei fondi è determinata da una de-
cisione contro la quale è possibile fare ricorso.

Dopo la decisione finale, il beneficiario, è tenuto 
a stipulare entro 7 giorni un contratto di finanziamen-
to, in cui sono stabiliti i rapporti reciproci, i diritti e gli 
obblighi.

Se il beneficiario non risponde entro il termine sta-
bilito, ovvero non conclude il contratto, la decisione di 
concessione del finanziamento decade.

I candidati che presenteranno domande incomplete 
saranno invitati a completare la domanda.

Il Comune di Pirano eliminerà dalla procedura suc-
cessiva tutte:

– le domande non presentate da persona ammissi-
bile, secondo il IV punto del presente bando;

– le domande pervenute in ritardo e le domande 
completate in ritardo;

– le domande che risulteranno incomplete anche 
dopo la richiesta di completamento.

9. Assegnazione dei fondi: i fondi saranno assegna-
ti in base all’ordine di ricezione delle domande. Nel caso 
in cui i fondi siano già stati assegnati, la commissione 
restituirà al mittente la domanda sigillata all’indirizzo in-
dicato sulla busta. In caso di ricezione simultanea di più 
domande, il cui valore dichiarato eccede il valore specifi-
cato nel presente bando di gara, la commissione decide 
in via prioritaria l’assegnazione dei fondi, assegnando 
prima i fondi alle domande complete, se, anche secon-
do questo criterio, il valore dichiarato dei fondi supera 
i fondi del bando di gara, l’ordine sarà determinato dalla 
commissione estraendo a sorte.

10. Utilizzo dei fondi
I fondi sono versati al beneficiario sulla base delle 

disposizioni degli accordi reciproci per i lavori eseguiti 
e dei documenti giustificativi specificati nel bando di gara.

I fondi sono assegnati ai beneficiari secondo l’ordi-
ne di ricezione delle domande complete fino all’utilizzo 
dei fondi del bilancio stanziati a tale scopo per l’anno 
in corso.

Il beneficiario dei fondi deve presentare al Comune 
di Pirano entro il 18 novembre 2020 una richiesta di pa-
gamento dei fondi per il cofinanziamento della ristruttura-
zione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano.

11. Applicazione del regolamento: per quanto riguar-
da la procedura per l’ottenimento del finanziamento e le 
condizioni di acquisizione, che non sono esattamente 
specificate nel presente bando di gara, si applica il Rego-
lamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli interven-
ti di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro sto-
rico di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slo-
venia, n. 64/17 del 17 novembre 2017). Tutte le domande 
eventualmente presentate riceveranno una risposta da 
parte della Commissione degli esperti per l’attuazione e la 
supervisione della procedura per la ristrutturazione delle 
facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano.

12. Ulteriori chiarimenti: ulteriori chiarimenti sono 
disponibili al seguente indirizzo: Comune di Pirano, Ser-
vizio autonomo investimenti, Piazza Tartini 2, 6330 Pi-
rano, tel. 05/671-03-31. La documentazione gratuita del 
bando di gara è disponibile dalla data di pubblicazione, 
fino alla scadenza del termine di presentazione della do-
manda sul sito web del Comune di Pirano www.piran.si.

Il Comune di Pirano

Št. 3527-01/2020-8 Ob-2114/20
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 7. člena Pravilnika o sub-
vencijah mladim in mladim družinam za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 82/19) in Odloka o proračunu Občine Komen za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19)

javni razpis
za subvencioniranje stanovanjskega problema 
mladim in mladim družinam v Občini Komen  

v letu 2020
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-

men 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o subvencijah mladim 

in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega 
vprašanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 82/19; 
v nadaljevanju pravilnik), Odlok o proračunu Občine 
Komen za leto 2020 (Uradni list RS, št. 82/19), Pra-
vilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

3. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev 
subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševa-
nje stanovanjskega vprašanja v Občini Komen. Po tem 
razpisu subvencija pripada mladim in mladim družinam 
kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vpraša-
nja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe ozi-
roma posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi 
ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem delu 
stavbe (etažna lastnina) na območju Občine Komen.

4. Upravičenci
Do subvencije so upravičeni:
– mladi, ki na dan vložitve popolne vloge še niso 

dopolnili 34 let in so samski oziroma so pari brez otrok;
– mlada družina, to je življenjska skupnost staršev 

z enim ali več otroki, v kateri nobeden od staršev na dan 
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vložitve popolne vloge še ni dopolnil 34 let. Kot mlada 
družina se šteje ne samo življenjska skupnost obeh star-
šev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike, kot 
so opredeljene v predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in 
družinska razmerja.

5. Razpisni pogoji
Do dodelitve subvencije je upravičen upravičenec, 

ki na območju Občine Komen prvič rešuje stanovanjsko 
vprašanje z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stav-
be oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski 
stavbi ali pridobitvijo lastninske pravice na posameznem 
delu stavbe (etažna lastnina) in nima v lasti druge stano-
vanjske stavbe ali stanovanja v večstanovanjski stavbi.

V kolikor upravičenec uveljavlja subvencijo za:
– gradnjo enostanovanjske stavbe ali posame-

znega stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za 
dodelitev subvencije, da ima vlagatelj ali vsaj eden iz-
med vlagateljev, na zemljišču, na katerem je predvidena 
grad nja, pravico graditi ter pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje v letu 2019;

– nakup enostanovanjske stavbe ali posameznega 
stanovanja v večstanovanjski stavbi je pogoj za do-
delitev subvencije, da je vlagatelj ali vsaj eden izmed 
vlagateljev zemljiško knjižni lastnik ali solastnik stavbe 
ali stanovanja za katerega se uveljavlja subvencija, ter 
da je v letu 2019 vpisal lastništvo stavbe ali stanovanja 
v zemljiško knjigo;

– pridobitev lastninske pravice na posameznem 
delu stavbe je pogoj za dodelitev subvencije, da je 
vlagatelj ali vsaj eden izmed vlagateljev zemljiško-
knjižni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe 
za katerega se uveljavlja subvencija, ter da je v letu 
2019 vpisal lastništvo posameznega dela stavbe v ze-
mljiško knjigo.

Do subvencije bodo upravičeni tisti vlagatelji, ki 
bodo imeli na dan oddaje vloge poravnane vse obve-
znosti do Občine Komen, Osnovne šole Antona Šibe-
lja-Stjenka Komen in Vrtca Sežana ter bodo izpolnjevali 
še vse ostale pogoje, določene v pravilniku ter v tem 
razpisu.

6. Zahteve po pridobitvi subvencije
Upravičenci ne bodo smeli nepremičnine, ki bo 

bila predmet subvencioniranja, odtujiti najmanj 5 let po 
prejemu subvencije.

Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za na-
kup enostanovanjske stavbe ali stanovanja v večsta-
novanjski stavbi ali za pridobitev lastninske pravice na 
posameznem delu stavbe, bodo morali v roku treh me-
secev od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče 
na naslovu, kjer nepremičnina leži.

Upravičenci, ki jim bo dodeljena subvencija za grad-
njo enostanovanjske stavbe ali posameznega stanova-
nja v večstanovanjski stavbi, bodo morali v roku petih 
let od prejema subvencije prijaviti stalno prebivališče na 
naslovu, kjer nepremičnina leži.

V kolikor bo upravičenec mlada družina, bodo mo-
rali vsi člani družine prijaviti stalno prebivališče na na-
slovu, kjer nepremičnina leži.

7. Višina subvencije
Višina subvencije za posameznega upravičenca 

v primeru gradnje ali nakupa enostanovanjske stavbe 
oziroma posameznega stanovanja v večstanovanjski 
stavbi znaša do največ 3.500,00 EUR.

Poleg subvencije iz prvega odstavka tega člena se 
upravičencu dodeli še:

– do največ 500,00 EUR, v kolikor gre za gradnjo eno-
stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja v več-
stanovanjski stavbi na kulturno varstvenem območju;

– glede na število otrok v mladi družini, in sicer:
– en otrok do največ 500,00 EUR,
– dva otroka do največ 700,00 EUR,
– trije otroci ali več do največ 1.000,00 EUR.

Višina subvencije za posameznega upravičenca 
v primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem 
delu stavbe znaša do največ 500,00 EUR.

Subvencija se deli med upravičence do višine za-
gotovljenih sredstev v proračunu. V kolikor strokovna 
komisija ugotovi, da sredstva ne zadoščajo za dodelitev 
vsem upravičencem, se sredstva proporcionalno razde-
lijo med vse upravičence.

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

men za leto 2020 na proračunski postavki 160530 'Sub-
vencije za prvo reševanje stanovanjskega problema' 
v višini 20.000 EUR.

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

9. Razpisni rok: rok za prijavo na javni razpis je 
45 dni od njegove objave v Uradnem listu RS.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za prijavo na javni razpis,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjene in podpisane predpisane obrazce 
z vsemi obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

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

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

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

vloga za subvencioniranje stanovanjskega problema«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
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Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

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

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 
30/18 – ZKZaš) je pri oddaji vloge potrebno plačati 
upravno takso v višini 22,60 EUR. Upravna taksa se 
plača na podračun Občine Komen, št. SI56 0124 9449 
0309 166, koda namena OTHR, sklic/referenca: SI11 
75485-7111002 ali z gotovino v računovodstvu Občine 
Komen. Morebitne taksne oprostitve so navedene v do-
ločbah 21.–28.a člena Zakona o upravnih taksah.

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

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

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija 

odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen vlagatelj.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 90 dni od datuma odpiranja prijav.

13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe bo 
občina sklenila z upravičencem pogodbo, s katero se 
uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 122-20/2020 Ob-2118/20
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19), Statuta Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) 
in Sklepa o začetku postopka Javnega razpisa za izbiro 
izvajalca za izvajanje projekta za nudenje materialne 
pomoči socialno ogroženim v Mestni občini Celje v letu 
2020, št. 122-20/2020 z dne 28. 5. 2020, Mestna občina 
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje 
materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni 

občini Celje v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

jekta za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2020.

Prednostno bo sofinanciran projekt, katerega cilj bo 
usmerjen v nudenje materialne pomoči socialno ogrože-
nim in posledično v zmanjševanje revščine in socialne 
izključenosti v MOC.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarne or-

ganizacije, ki imajo sedež v MOC in so vpisane v razvid 
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humani-
tarnih organizacijah, ki ga vodi Ministrstvo za delo, dru-
žine in socialne zadeve ter verske skupnosti in njihovi 
sestavni deli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
so registrirane v MOC najmanj pet let (na dan odda-
je predloga),

– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 
dobička,

– prijavijo projekt, ki je predmet javnega razpisa,
– projekt izvajajo na območju in v interesu MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet javnega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrov ske (najmanj pet redno zaposlenih delavcev), 
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev pri-
javljenega projekta,

– imajo izdelano realno financiranje prijavljenega 
projekta,

– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne 
glede na to, ali so njeni člani ali ne,

– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij 
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu in

– na področju humanitarne dejavnosti delujejo naj-
manj pet let.

Vlagatelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, mora-
jo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja 
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in 
reference že izvedenih projektov s področja humanitar-
ne dejavnosti. Navedeno vlagatelj izkazuje z vsaj enim 
projektom z omenjenega področja, financiranim iz slo-
venskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2019 in 
s tem, da je imel v letu 2019 najmanj 60.000 EUR finanč-
nega prihodka iz naslova pridobljenih donacij.

Sredstva se lahko dodelijo le tistim vlagateljem, 
ki v letu 2020 niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC oziroma so v postopku izbora. Vlagatelji, 
ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na 
podlagi pogodb o neposrednem financiranju iz prora-
čuna MOC in tisti vlagatelji, katerih ustanoviteljica je 
MOC, ne morejo kandidirati na predmetnem javnem 
razpisu.

Zainteresirani vlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta.

III. Merila za izbor projektov
Predlogi projektov vlagateljev bodo ocenjeni v skla-

du z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena 
za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

Mestna občina Celje bo z vlagateljem, ki bo zbral 
najvišje število točk, sklenila pogodbo o sofinanciranju 
projekta. V primeru, da dva ali več vlagateljev dosežeta 
enako število točk, ima prednost tisti vlagatelj, ki zago-
tavlja večji delež lastnih sredstev.

IV. Vrednost sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 30.000 EUR kot 

določa Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 
2020 (Uradni list RS, št. 77/19).

MOC bo sredstva za sofinanciranje projektov, skla-
dno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2020 in 2021, izbranim izvajalcem 
nakazovala na naslednji način:
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– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od skle-
nitve pogodbe o sofinanciranju ter

– preostanek v višini 30 % odobrenih sredstev 
v roku do 30 dni po prejemu ustreznih vsebinskih in 
finančnih poročil v rokih, določenih s pogodbo o sofi-
nanciranju.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2020 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2020, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna občin, ra-
zen v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zapro-
sila soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti oddana izključno 

na obrazcu »prijava na javni razpis«, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. Vlagatelji, katerih prijave bodo ne-
popolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav.

V kolikor bi katerikoli od vlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, mora le-ta biti 
oddan v zaprti ovojnici, skladno s VII. točko besedila jav-
nega razpisa in dodatnim pripisom (umik ali dopolnitev 
ali sprememba).

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Vlagatelji morajo oddati predloge izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključno 
19. junija 2020 (datum poštnega žiga).

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – pro-
jekti za nudenje materialne pomoči socialno ogroženim 
– 2020«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu ter

– da je poslana v roku in na način, ki je določen 
v besedilu javnega razpisa.

VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila strokovna komisija, ime-

novana s Sklepom o začetku postopka Javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca za izvajanje projekta za nudenje 
materialne pomoči socialno ogroženim v Mestni občini 
Celje v letu 2020, št. 122-20/2020, z dne 28. 5. 2020 
(v nadaljevanju: sklep župana MOC). Odpiranje prijav 
ne bo javno in bo v roku osmih dni od končnega roka 
za oddajo prijav. V kolikor se zaradi velikega števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan.

Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja po-
polnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zah-
tevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija 
v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, 
da vlogo v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil 
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi 
zoper ta sklep pa odloči župan MOC.

Zavržene bodo prijave tistih vlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je do-

ločen v točki VI. in VII. besedila javnega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 
jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem 
v sklepu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih vlagateljev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa 
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo stro-
kovna komisija, imenovana s sklepom župana MOC, 
zaključila svoje delo, najkasneje pa v 14 dneh od izteka 
roka za dopolnitev vlog.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav dosegljiva na spletni strani MOC: http://moc.ce-
lje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna naročila, razpisi, 
zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni nate-
čaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani izvajalci 
prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je potrebno 
posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani na tel. 03/42-65-888, pri Branki Laza-
revič, preko e-pošte na naslov: branka.lazarevic@ce-
lje.si in v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti, na 
tel. 03/42-65-860.

Mestna občina Celje

Št. 430-48/2020 O401 Ob-2123/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
in Odloka o proračunu občine Krško za leto 2020 (Ura-
dni list RS, št. 79/19 in 58/20) objavlja Občina Krško, 
CKŽ 14, Krško

javni razpis
za sofinanciranje programov društev ali zvez  

na področju kmetijstva, čebelarstva, prehrane, 
gozdarstva in razvoja podeželja v letu 2020  
ter sofinanciranje prireditve »Medeni sejem  

na tržnici Videm«
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja in izvedba programov društev/zvez 

s področja kmetijstva, čebelarstva, prehrane, gozdar-
stva in razvoja podeželja, ki so neprofitna in se ne ukvar-
jajo s komercialno dejavnostjo,

– informiranja in podajanja vsebin povezanih z ra-
zvojem podeželja,

– organizacije prireditve »Medeni sejem na tržnici 
Videm«.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 

in stroškov, povezanih z/s:
– vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja 

ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, po-
sveti, okrogle mize, strokovne ekskurzije, prenos znanj 
domače obrti in ohranjanje običajev);

– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, 
pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne pu-
blikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);

– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in 
na prireditvah drugih društev in zvez;
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– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti ter dru-
štvene prireditve;

– udeležba na promocijskih prireditvah občine Kr-
ško;

– sofinanciranje materialnih stroškov, stroški dela 
pisarne in organov in najem prostorov;

– sofinanciranje stroškov pogostitve občnega zbora 
in društvenih prireditev;

– sofinanciranje izvedbe prireditve ob posebnih pri-
ložnostih (obletnice delovanje društev, kulturni prazniki 
in podobno) in drugih društvenih prireditev;

– druge aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj, pospe-
ševanje in promocijo društva.

2. Izvedba prireditve »Medeni sejem na tržnici Vi-
dem«

Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe stro-
kovnega dela promocijske prireditve. Prireditev je na-
menjena širši javnosti, osveščanju prebivalstva o zdra-
vem načinu prehranjevanja in življenja ter trajnostnem 
življenjskem slogu. Prireditvi se izvajata na območju 
občine Krško.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov, povezanih z/s:

– nastopi in predstavitvami zveze/društvi/čebelar-
jev;

– delavnicami, razstavami, pripravo gradiv (zložen-
ke s strokovnimi vsebinami …).

Cilja ukrepov:
– ohraniti delovanje društev ali zvez in jih spodbujati 

pri njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-

pisu
1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje 

programov in prireditev so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, prehrane, razvoja pode-
želja, gozdarstva in združujejo kmetijske pridelovalce na 
območju občine Krško;

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpi-
som, ki ureja društva in je najmanj 50 % vseh članov iz 
območja občine Krško, iz vrst kmetov.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
društev:

a) za programe, ki se izvajajo na območju občine 
Krško in regije Posavje,

b) da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, 
materialne in organizacijske pogoje za uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti,

c) da imajo urejeno evidenco o članstvu,
d) da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,
e) za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne 

bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov.
2. Upravičenci za izvedbo prireditve »Medeni sejem 

na tržnici Videm« po tem razpisu so:
– pravne osebe, kot so društva ali zveze, ustanov-

ljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so regi-
strirana in delujejo na lokalnem območju in pokrivajo 
področje čebelarstva.

Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev 
posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga – obrazci, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, s prilogami 
vsebuje: potrjen program dela društva za leto 2020, iz 
katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja 
in finančno ovrednoten program.

Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sred-
stev za izvedbo prireditve vložiti vlogo, sestavljeno iz 
razpisnih obrazcev, ter prilogo: potrjen program dela 
društva ali zveze za leto 2020, iz katerega morajo biti 

razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovredno-
ten program.

IV. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa 

dela društva/zvez:
a. število članov društva/zvez,
b. program dela društva/zvez,
c. udeležba na promocijskih prireditvah /strokovne 

vsebine prireditve/.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril 

za ocenjevanje vlog, ki so dodatno opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

V. Upravičeni stroški
– Stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov, elektrika, ogrevanje ...).
– Materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.
– Stroški izdelave publikacij o društvih.
– Stroški promocije na lokalnem, regionalnem in 

državnem ali mednarodnem nivoju.
– Stroški izvedbe prireditev ob posamezni priložno-

sti, pogostitev društvenih prireditev in občnega zbora.
VI. Pomoč se ne odobri za:
– prijavljeni program-e, za katerega so že bila pri-

dobljena sredstva na drugih razpisih Občine Krško, ozi-
roma so njihovi programi na kakršenkoli način že finan-
cirani iz proračuna Občine Krško;

– programe, ki vključujejo pridobitno dejavnost;
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj za nosilce 

kmetijske dejavnosti, ki predstavljajo neposredno držav-
no pomoč po posameznem nosilcu kmetijske dejavnosti 
kot upravičencu, ni predmet sofinanciranja.

VII. Finančne določbe
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško za leto 2020, na proračunski vrstici 5002 – 4120, 
v okvirni višini 15.000 EUR.

Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za so-
financiranje je 15.000,00 EUR, od tega za:

– sofinanciranje programov dela društev in organi-
ziranje prireditev na lokalnem nivoju in sodelovanje na 
regijskem in državnem nivoju, v višini 10.000,00 EUR

– sofinanciranje prireditev in »Medeni sejem na 
tržnici Videm«, v višini 5.000 EUR.

Upravičenci lahko pridobijo do 100 % upravičenih 
stroškov iz prijavljenega programa.

Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih 
sredstev in doseženih točk dodatnih meril.

Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na občine Krško za leto 2020.

Opombi: Če je društvo/zveza že prejelo-a za dolo-
čeni namen – program ali aktivnost sredstva proračuna 
Občine Krško, za isti namen ne more ponovno kandidi-
rati na osnovi tega razpisa.

Merila se natančneje določijo in ovrednotijo s toč-
kami v razpisni dokumentaciji.

VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega 

obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:
– Prijavni obrazec, izjava o številu članov.
– Kopija odločbe o vpisu društva v register društev 

z vsemi naknadnimi spremembami.
– Pregledno vsebinsko, terminsko in finančno 

ovred noten program za leto 2020, potrjen na občnem 
zboru društva/zveze.

– Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega 
razpisa.

– Izjava vlagatelja, da ni prejel sredstev državnih in 
mednarodnih javnih razpisov.
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IX. Rok za črpanje sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Občina sofinancira programe in organizacijo priredi-
tev-dogodkov društva/zvez, ki so izvedena na območju 
občine Krško ali regije Posavje, in za programe, kateri 
člani so iz območja občine Krško, v obdobju od zaključ-
ka javnega razpisa v letu 2019, to je od 20. 9. 2019 do 
12. 10. 2020.

X. Rok in mesto oddaje vlog
Rok za predložitev vlog je 12. 10. 2020 (datum 

poštnega žiga).
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško. Na zadnji strani ovojnice mora biti razločno 
napisan naziv in naslov pošiljatelja.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in

»Ne odpiraj JR – programi in prireditve dru-
štev/zvez, št. 430-48/2020 O401«

»Ne odpiraj JR – prireditve »Medeni sejem na tržni-
ci Videm««

XI. Odpiranje in obravnavanje vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje programov dru-

štev na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja v letu 2020 ter sofinanciranje iz-
vedbe prireditve »Medeni sejem na tržnici Videm« za 
leti 2019/2020, bo opravila strokovna komisija, imeno-
vana s sklepom župana, po zaključku javnega razpisa. 
V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog 
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja ko-
misija popolnost vlog glede na to, če so bili priloženi vsi 
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje pozvala, da vlogo 
v roku treh dni dopolnijo.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.

Občina bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu raz-
pisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

XII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev pooblaščena oseba s strani župana Občine 
Krško, s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega 
roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu 
pogodb.

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

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

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije za posamezni namen ali iz programa dela 
društva/zveze za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, 
termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa, 
pa vloge kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo 
dopolnjene z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki 
jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije 
za posamezni namen ali kljub pozivu iz programa dela 
društva za leto 2020 ne bodo razvidne vsebine, termini 
izvajanja in finančno ovrednotenje programa (nepopol-
ne vloge).

XIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se 
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi 
odloči župan, njegova odločitev je dokončna. Dodeljena 
sredstva bodo izplačana v letu 2020, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na transakcijski račun upravičenca na pod-
lagi pogodbe. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 
30. dan od prejema podpisane pogodbe na Občino 
Krško.

Pogodbi in poročilo o vsebini izvedenega programa 
morata biti dostavljena na občino Krško najkasneje do 
6. 11. 2020.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o pro-
računu Občine Krško za leto 2020.

XIV. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob-
čine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo v času uradnih dni na Občini Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj, 
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, 
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Krško

 Ob-2124/20
Občina Velike Lašče na podlagi 13. člena Zakona 

o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Pravilnika o merilih 
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz prora-
čunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče št. 2/11), 7. člena Statuta Obči-
ne Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/06 – UPB in 6/13) in Odloka o proračunu Občine 
Velike Lašče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 81/19) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v Občini Velike 

Lašče v letu 2020
1. Predmet razpisa in udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva in klu-

bi, šola in vrtec, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 
in druge organizacije, ki so registrirane za izvajanje de-
javnosti v športu in imajo sedež v Občini Velike Lašče 
ali delujejo na območju Občine Velike Lašče in je v to 
dejavnost vključenih najmanj 60 % občanov Občine Ve-
like Lašče ter izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o merilih 
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz prora-
čunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče 2/11).

V skladu z Nacionalnim programom športa 
2014‒2023 in Izvedbenim načrtom (Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport – 2014) morajo: (cit.) »iz-
vajalci letnih programov športa dokazati znižanje cene 
športnega programa za vadeče zaradi javnega sofi-
nanciranja programov. Izračuni cen morajo biti javno 
dostopni (prebivalcem mora biti nazorno predstavljeno, 
za koliko imajo cenejši športni program zaradi javnega 
sofinanciranja)«.

2. Merila in kriteriji
Merila in kriteriji so opredeljeni v Pravilniku o me-

rilih za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Velike Lašče (Uradno 
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glasilo Občine Velike Lašče št. 2/11), na podlagi katerih 
se bodo iz proračunskih sredstev financirali naslednji 
programi:

2.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:
– Mali sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna dru-

štva in drugi izvajalci.
Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni ka-

der, najem do 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 
20 otrok.

2.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija 

in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader 
za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri 
je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, 
v kateri je največ 20 otrok, objekt.

2.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

Sofinancira se: objekt, strokovni kader v obsegu do 
400 ur, materialni stroški programa, meritve in spremlja-
nje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

2.4. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancira se: strokovni kader za 80-urne progra-

me na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.
2.5. Interesna športna vzgoja mladine, usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport
Sofinancira se objekt in strokovni kader za program 

v obsegu do 400 ur letno.
2.6. Športna dejavnost študentov
Sofinancira se strokovni kader za 80-urne progra-

me na skupino, v kateri je največ 20 študentk in študen-
tov, objekt.

2.7. Športna rekreacija
Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki 

šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah, in 
sicer najemnina objekta za socialno in zdravstveno ogro-
žene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

2.8. Kakovostni šport
Sofinancira se najem objekta za do 320 ur pro-

grama letno za priprave na športna tekmovanja ekip in 
posameznikov – registriranih športnikov, članov nacio-
nalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih 
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.

2.9. Športne prireditve
Sofinancira se: stroške priznanj in pokalov šport-

nikom in športnim delavcem in organizacijske stroške 
prireditev.

Pri organizaciji prireditev bo v okviru meril in krite-
rijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost 
prijavljene prireditve ob upoštevanju števila tekmoval-
cev. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega 
programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve 
je tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem 
prireditev.

2.10. Sofinanciranje opreme
Sofinancira se: nakup športne opreme za potrebe 

izvajanja športnih dejavnosti.
Za nakup športne opreme je potrebno priložiti pred-

račun.
3. Namen in višina razpoložljivih sredstev
3./A1 Občinska športna zveza ‒ proračunska po-

stavka 18091: 20.000,00 evrov
(programi pod točkami 2.3. do 2.10.),

3./A2 Sofinanciranje drugih programov športa – 
proračunska postavka 18082: 2.500,00 evrov (programi 
pod točko 2.1. do 2.4.).

4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: 
razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike La-
šče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnej-
še informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike 
Lašče, tel. 01/78-10-377, mag. Barbara Pečnik.

5. Način in rok prijave
Programi morajo biti finančno ovrednoteni in nave-

deni viri financiranja. Iz cene, ki jo plačujejo udeležen-
ci posameznih športnih programov, mora biti razvidno, 
kolikšen znesek predstavlja strošek vaditelja, strošek 
najema prostora in drugi stroški.

Obvezne priloge k prijavi na razpis so:
‒ seznam aktivnih registriranih športnikov v panožni 

športni zvezi,
‒ seznam članov po posameznih vadbenih skupi-

nah z navedbo vaditelja skupine,
‒ kopije dokazil o strokovni usposobljenosti vadi-

teljev,
‒ urnik vadbe,
‒ predračun za nakup opreme,
‒ poročilo o delu v preteklem letu na priloženem 

obrazcu,
‒ finančno poročilo za leto 2019 in finančni plan za 

leto 2020.
Prijave je treba oddati na naslov Občina Velike La-

šče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Rok za prijavo na razpis je 22. 6. 2020.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov 

obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko 
na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 
Velike Lašče.

Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo posla-
ne po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane 
na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav 
komisija ne bo upoštevala.

6. Obravnava prejetih prijav in odločanje o sofi-
nanciranju

Na podlagi pogojev za sofinanciranje športnih pro-
gramov v Občini Velike Lašče, meril ter prejetih prijav 
na razpis pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog 
za sofinanciranje izbranih programov športa. Prednost 
pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred 
drugimi izvajalci programov.

Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo skle-
njene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2020.

Občina Velike Lašče

Št. 430-0014/2020-3 Ob-2129/20
Na podlagi 46. člena Zakona o javno zasebnem 

partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Zakona o pogrebni in po-
kopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16) 
in 20. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini 
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 16/19), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica

Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 
1295 Ivančna Gorica.
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1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za oprav-
ljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežur-
ne pogrebne službe v Občini Ivančna Gorica.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: pet let po 

sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 

dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine 
Ivančna Gorica: http://www.ivancna-gorica.si/Obci-
na-Ivancna-Gorica/.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ivančna Gorica. So-
kolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Na prednji strani 
ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj – Prijava na 
javni razpis – koncesija 24-urna dežurna služba«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 23. 6. 2020 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo 

pri kontaktni osebi: Rajko Peterlin, tel. 01/78-12-108 ali 
01/78-12-100, e-pošta: rajko.peterlin@ivancna-gorica.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji 
posredovati po elektronski pošti na naslov: obc.ivanc-
na.gorica@siol.net.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpra-
šanja objavil na spletni stran Občine Ivančna Gorica: 
http://www.ivancna-gorica.si/Obcina-Ivancna-Gorica/.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na spletni strani Občine Ivančna Gorica.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno 

merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
Merila so določena v razpisni dokumentaciji.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno 
dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka 
za oddajo prijav.

Naročnik bo za vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, izvedel še konkurenčni dialog.

Po zaključku dialoga in predložitvi končnih ponudb, 
bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem po-
stopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Ivančna Gorica
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Javne dražbe

Št. 023-12/2020-DI/1 Ob-2137/20
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, na podlagi 50. in 
77. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) 
in 13. do 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18) objavlja

javno dražbo
za prodajo opreme

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Za-
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe
Predmet javne dražbe je prodaja rabljene gostin-

ske opreme (v nadaljnjem besedilu: oprema) Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).

Oprema se prodaja po prodajnem seznamu (v na-
daljnjem besedilu: seznam), ki je v Prilogi 1. Seznam 
(Priloga 1) je skupaj z razpisno dokumentacijo objavljen 
na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

Prodaja bo izvedena na podlagi kupoprodajne po-
godbe, po načelu »videno-kupljeno«, brez garancije. 
Reklamacija kvalitete po opravljeni dražbi ni možna. 
Na opremi, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna 
pravica.

Javna dražba se začne s prodajo opreme v komple-
tu, kot je navedena v Prilogi 1. Najboljši ponudnik kupi 
celotno opremo v kompletu.

Če ponudnika za opremo v kompletu ne bo, se pro-
daja nadaljuje s prodajo opreme, razdeljene na posame-
zne sklope, ki so navedeni v Prilogi 1. Najboljši ponudnik 
kupi celotni posamezni sklop opreme.

V kolikor ne bo ponudnika niti za opremo v komple-
tu niti za posamezni sklop opreme, se v nadaljevanju 
oprema prodaja posamično, po zaporedno navedenih 
številkah opreme, ki so navedene v Prilogi 1.

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja
Izklicna cena za opremo v kompletu je navede-

na v Prilogi 1, v stolpcu »Sklop komplet cena z vklju-
čenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 
50,00 EUR.

Izklicna cena za posamezno navedeni sklop opre-
me je navedena v Prilogi 1, v stolpcu »Sklopi cena 
z vključenim DDV«. Najnižji znesek višanja izklicne cene 
je 10,00 EUR.

Izklicna cena posamezne opreme je navedena 
v Prilogi 1, v stolpcu »Prodajna vrednost z DDV«. Naj-
nižji znesek višanja izklicne cene je 5,00 EUR.

4. Varščina
Varščina za udeležbo na dražbi za opremo v kom-

pletu znaša 10 % izklicne cene.
Varščina za udeležbo na dražbi za posamezni sklop 

opreme mora znašati najmanj 10 % izklicne cene posa-
meznega sklopa, vendar pa znesek varščine za posa-
mezni sklop opreme ne more biti nižji od 50,00 EUR.

Varščina za udeležbo na dražbi za posamezno 
opremo znaša 50,00 EUR.

Varščino za opremo v kompletu se plača na tran-
sakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri Ban-
ki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, z na-
vedbo v polju namen: »varščina za opremo v kompletu«.

Varščino za posamezni sklop opreme se plača na 
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri 
Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, 
z navedbo v polju namen: »varščina za opremo Sklop 
št. _«.

Varščina za posamezno opremo se plača na tran-
sakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, številka TRR: 0110 0603 0274 014, odprt pri 
Banki Slovenije, sklic za nakazilo varščine SI00 2500, 
z navedbo v polju namen: »varščina za posamezno 
opremo«.

V primeru, da dražitelj plača varščino za določen 
sklop, lahko draži tudi za vso preostalo posamezno 
opremo iz drugih neprodanih sklopov.

Višino varščine je treba vplačati najpozneje tri 
dni pred začetkom javne dražbe.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
osmih dni po opravljeni javni dražbi.

S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da 
pristopi k dražbi.

Prodajalec zadrži varščino v primeru, če:
– se dražitelj ne udeleži javne dražbe;
– dražitelj javno dražbo zapusti pred njenim koncem;
– uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe 

ali ne plača kupnine;
– vplača varščino le en dražitelj in ta noče kupiti 

opreme po izklicni ceni.
5. Način in rok plačila kupnine ter prevzem kupljene 

opreme
Najugodnejši dražitelj mora poravnati celotno kupni-

no v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa 
prodajalca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove-
nije, številka SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki 
Slovenije, s sklicno številko, navedeno na računu.

V primeru, da je najugodnejši dražitelj proračunski 
porabnik, je rok plačila trideset dni od izstavitve računa, 
na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije, številka SI56 0110 0603 0274 014, 
odprt pri Banki Slovenije, s sklicno številko, navedeno 
na računu.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistve-
na sestavina pravnega posla.

Izročitev opreme uspelemu dražitelju se izvrši po 
prejemu plačila na transakcijski račun zavoda.

Vse morebitne stroške prevzema, demontaže in 
odvoza opreme nosi uspeli dražitelj. Uspeli dražitelj od-
govarja za morebitno povzročeno škodo (nastalo med 
prevzemom, demontažo in odvozom opreme) v skladu 
z veljavno zakonodajo.

Uspeli dražitelj je dolžan prevzeti, demontirati in 
odpeljati opremo:

– po plačilu preostale kupnine najkasneje na dan 
31. 7. 2020 (dokazilo o izvedenem plačilu) na naslovu 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošiče-
va cesta 24, 1000 Ljub ljana, v kletnem prostoru na M24.

Ob predloženem dokazilu o plačilu preostale kupni-
ne lahko kupec opremo prevzame predčasno po pred-
hodnem dogovoru z osebo, ki vodi postopek predaje 
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opreme. Postopek predaje opreme vodi Andrej Kastelic, 
tel. 01/30-77-398, mail: andrej.kastelic@zzzs.si.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala na sedežu prodajalca: 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošiče-
va cesta 24, 1000 Ljub ljana, v kletnem prostoru na M24.

Javna dražba bo potekala v torek, 30. 6. 2020, s pri-
četkom ob 11. uri.

7. Podrobnejši pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe.
Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati ceni-

lec, člani prodajne komisije ter z njimi povezane osebe.
Zainteresirani dražitelji predložijo dokumentacijo 

z vsemi dokazili na enega od predpisanih načinov:
1. priporočeno po pošti na naslov prodajalca: Za-

vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 
cesta 24, 1000 Ljub ljana, ali

2. osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna 
pisarna, soba 51, ali

3. po e-pošti na naslov: miha.merlak@zzzs.si ozi-
roma v vednost: dejan.horvat@zzzs.si.

Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstavka 
mora vsebovati naslednja dokazila:

– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o dražitelju 
(Obrazec 1),

– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejema-
nju pogojev javne dražbe (Obrazec 2).

Brezplačno razpisno dokumentacijo v pisni obliki 
(obrazce) lahko zainteresirani dražitelj pridobi najkasne-
je pet dni pred začetkom javne dražbe v času uradnih ur 
prodajalca na naslovu Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub-
ljana, glavna pisarna ali v elektronski obliki na spletni 
strani ZZZS.

Če dražitelj predloži dokumentacijo po pošti ali 
osebno, jo mora predložiti v zaprti pisemski ovojnici, na 
kateri mora biti obvezno navedeno:

– naziv oziroma ime in naslov prodajalca,
– »Ne odpiraj – Javna dražba – Prodaja opreme«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Prodajalec mora zahtevano dokumentacijo prejeti 

po pošti, osebno ali e-pošti najkasneje pet dni pred 
začetkom javne dražbe, to je do četrtka, 25. 6. 2020, 
do 12. ure.

Dražitelj, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo 
po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločen iz 
postopka.

Dražitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo 
in predložitvijo dokumentacije.

8. Ogled opreme in registracija dražiteljev
Ogled in pridobivanje ostalih informacij o opremi je 

mogoč na lokaciji Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, v klet-
nem prostoru na M24, na dan dražbe od 9. do 10.30.

Obvezna registracija dražiteljev in ogled opreme bo 
potekala na dan dražbe, od 9. do 10.30, in sicer v klet-
nem prostoru na M24.

Dražitelji so dolžni ob registraciji predložiti osebni 
dokument.

9. Postopek in pravila javne dražbe:
– na javni dražbi lahko sodeluje samo dražitelj, ki 

je predhodno vplačal varščino in predložil vso dokumen-
tacijo v skladu s 7. točko te objave;

– javno dražbo vodi predsednik komisije ob navzoč-
nosti članov komisije;

– ob pristopu na dražbo dražitelji predložijo komisiji 
na vpogled dokument, na podlagi katerega je mogoče 
identificirati dražitelja – registracija dražiteljev;

– če se v imenu dražitelja dražbe udeleži in dra-
ži tretja oseba, ki ni njen zakoniti zastopnik, mora ta 
komisiji predložiti pisno pooblastilo dražitelja, v imenu 
katerega se udeležuje dražbe;

– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za 
najmanjši znesek kot je to navedeno v 3. točki te objave;

– dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni po-
dana višja ponudba;

– če nihče od dražiteljev najvišje dosežene cene ne 
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista 
cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana tri-
krat, komisija ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil pred-
met javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja 
pozove k podpisu pogodbe takoj oziroma najkasneje 
v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi;

– na dražbi se za najugodnejšega dražitelja šteje 
tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;

– ugovore proti dražbenem postopku je mogoče 
vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe;

– ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu 
s člani komisije;

– javna dražba se opravi, če se je udeleži vsaj en 
dražitelj;

– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en 
dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno, določeno za 
opremo v kompletu ali posamezni sklop opreme ali za 
katerikoli kos opreme.

10. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila kupo-

prodajna pogodba, takoj po zaključeni dražbi oziroma 
najkasneje v roku petnajstih dni.

V kolikor najugodnejši dražitelj ne podpiše pogod-
be v roku iz prejšnjega odstavka, mu prodajalec lahko 
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več 
kot petnajst dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše 
pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec smatra posel 
za ničen.

Najugodnejši dražitelj mora pred sklenitvijo pogod-
be podpisati pisno izjavo, da ni povezana oseba s čla-
nom komisije ali cenilcem v skladu s sedmim odstavkom 
50. člena in 77. členom ZSPDSLS-1.

11. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko vse do sklenitve kupoprodajne 

pogodbe ustavi že začeti postopek brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti. V roku osem dni od 
izdaje sklepa o ustavitvi postopka je prodajalec dolžan 
dražiteljem vrniti vplačane varščine brez obresti.

Prodajalec lahko brez obrazložitve do pričetka draž-
be umakne s seznama katerikoli kos opreme.

Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno po-
godbo z najugodnejšim dražiteljem, je izključena.

12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo 
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije 
v zvezi s postopkom javne dražbe in prodaje odpisane 
gostinske opreme daje: Merlak Miha, mail: miha.mer-
lak@zzzs.si, tel. 01/30-77-206 in Dejan Horvat, mail: 
dejan.horvat@zzzs.si, tel. 01/30-77-282.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Št. 110-4/2020 Ob-2103/20
Svet zavoda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvar-

da Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 1. seje 
Sveta zavoda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je bila 26. 5. 
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice 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, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 17. 10. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potr-
dilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku 
– predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
s sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, 
ob oddaji vloge ni starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Sv. Jurij 
ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sv. Jurij ob 
Ščavnici, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/rav-
nateljico«.

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

Vloga bo šteta za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

 Ob-2107/20
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Radenci – 

Radenski mehurčki z dne 5. 3. 2020, Svet zavoda Vrtca 
Radenci – Radenski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Raden-
ci, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji 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, 

Razpisi delovnih mest

57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj).

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

Predviden začetek dela bo 1. 10. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila: o izobrazbi, opravljenem strokovnem 
izpitu, nazivu, kratek življenjepis z opisom o dosedanjih 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, o ravna-
teljskem izpitu – kandidat/ka lahko kandidira tudi brez 
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje 
v enem letu po začetku mandata, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem 
postopku). Potrdili naj nista starejši od 30 dni. Dokazila 
naj bodo overjena. Nepopolne vloge bodo zavržene. 
Vsa dokazila pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet zavoda Vrtca Radenci – Ra-
denski mehurčki, Titova c. 1, 9252 Radenci, z oznako 
»Prijava na razpis ravnatelja«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v zakonitem 
roku.

Svet zavoda Vrtca Radenci – Radenski mehurčki

Su KS 104/2020-4 Ob-2111/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljub ljani na kazenskem 

oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

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

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

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

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,
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– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

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

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

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili, in

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

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

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

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

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2115/20
Svet Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 

8210 Trebnje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 
33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS 
in 81/19), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) 
v nadaljevanju ZSV, 20. člena Statuta Doma starejših 
občanov Trebnje ter sklepa 12. redne seje Sveta Doma 
starejših občanov Trebnje z dne 28. 5. 2020, razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
Doma starejših občanov Trebnje

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat 
(m/ž), ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa Zakon 
o delovnih razmerjih, pogoja znanja uradnega jezika 
in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje še po-
goje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali višja stro-
kovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju so-
cialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. 
Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora 
opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja 
nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona 
preneha.

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

Kandidat k prijavi na razpis priloži tudi življenjepis, 
program razvoja DSO Trebnje na največ 5 straneh v A4 
formatu za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznova-
nosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, 
kot dokazilo izpolnjevanja pogoja, da ni bil pravnomoč-
no obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen za-
pora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper njega 
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Pisne prijave z overjenimi dokazili ali izvirniki o iz-
polnjevanju pogojev, življenjepisom in vizijo razvoja naj 
kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi tega razpisa 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Doma starejših 
občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, s pripisom: 
»Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, 
bodo povabljeni na predstavitev in razgovor na Svet 
zavoda v 8 dneh od poteka roka za prijavo. O točnem 
terminu bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni izrazi za 
moške in ženske.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Svet Doma starejših občanov Trebnje

 Ob-2125/20
Na podlagi 6. sklepa 4. redne seje Sveta JVIZ Vrtec 

Škofljica z dne 10. 3. 2020, Svet JVIZ Vrtec Škofljica, 
Kamnikarjeva ulica 8, 1291 Škofljica, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (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).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela najkasneje do 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja 

za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o za-

poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisna prijava z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– overjeno dokazilo o izobrazbi,
– overjeno dokazilo o nazivu,
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– overjeno dokazilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu s področja vzgoje in izobraževanja,

– overjeno dokazilo o opravljenem ravnateljskem 
izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po za-
četku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),

– potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec 
Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 
30 dni,

– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem po-
stopku oziroma da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem 
sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uve-
den kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost,

– program vodenja vrtca za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkuš-

njami.
Prijavo pošljite v zaprti ovojnici do vključno 20. 6. 

2020 na naslov: Svet JVIZ Vrtec Škofljica, Kamnikarjeva 
ulica 8, 1291 Škofljica, s pripisom »Prijava na razpis za 
ravnatelja/ico« Ne odpiraj.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet JVIZ Vrtec Škofljica

 Ob-2126/20

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agen-
cijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – 
ZEKom-C), 10. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) ter 18. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije 
za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10, 73/10 in 
40/17) Svet Javne agencije Republike Slovenije za var-
nost prometa objavlja javni natečaj za zasedbo prostega 
delovnega mesta

direktor
Javne agencije Republike Slovenije  

za varnost prometa
Kandidat, ki se bo prijavil na navedeno delovno 

mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih 

programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ure-
ja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje;

2. ima najmanj deset let delovnih izkušenj, ki jih je 
pridobil z delom na delovnih mestih, za katere je zah-
tevana najmanj izobrazba, določena v prejšnji točki, od 
tega najmanj sedem let vodstvenih izkušenj;

3. je strokovnjak na področju dela javne agencije;
4. ima znanje angleškega ali nemškega jezika;
5. je državljan Republike Slovenije;
6. izpolnjuje zahteve iz šestega in devetega od-

stavka 10. člena Zakona o voznikih (ZVoz-1);
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev.

Okvirna vsebina dela direktorja agencije:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-

stojnosti agencije;
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno 

izvajanje;

– predlaga program dela ter finančni načrt agencije 
ter letno poročilo;

– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 
svet, in druge strokovne podlage za njegovo delo;

– izvaja program dela in poslovno politiko agencije;
– podpisuje dokumente in pogodbe, ki se nanašajo 

na poslovanje agencije;
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakoni 

in sklepom o ustanovitvi javne agencije;
– predlaga sklic seje sveta;
– pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije 

ter poroča svetu o poslovanju agencije;
– s soglasjem sveta imenuje in razrešuje namestni-

ka direktorja;
– opravlja naloge, ki jih ZJU določa za predstojnika 

in kot takšen odloča o pravicah in dolžnostih iz delovne-
ga razmerja zaposlenih v agenciji;

– opravlja druge naloge na podlagi določb zakonov, 
ki urejata motorna vozila in ceste, ZJA, sklepa o usta-
novitvi javne agencije in drugih predpisov ter sklepov in 
usmeritev sveta.

Prijavi z življenjepisom je potrebno priložiti program 
dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje 
ter naslednja dokazila:

1. Fotokopijo potrdila o izobrazbi oziroma izjavo 
kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izo-
brazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izo-
brazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena.

2. Dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede delovnih 
izkušenj (opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izku-
šenj).

Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih 
so delovne izkušnje delovna doba na delovnem me-
stu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas 
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, 
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma priprav-
ništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. 
Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, 
ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na 
delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo 
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji 
izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo 
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za 
katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazuje-
jo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas 
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

3. Dokazila, iz katerih bo razvidno število let delov-
nih izkušenj na posameznih vodstvenih delovnih mestih 
v javnem ali zasebnem sektorju.

4. Pisno izjavo, da ima znanje angleškega ali nem-
škega jezika.

5. Fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne 
izkaznice ali potnega lista ali pisno izjavo kandidata, da 
je državljan Republike Slovenije.

6. Pisno izjavo, da:
– sam kot fizična oseba poslovno ne sodeluje s fi-

zičnimi ali pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na 
področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;

– ni član upravnega ali nadzornega organa prav-
ne osebe, ki poslovno sodeluje s fizičnimi ali pravnimi 
osebami, ki opravljajo dejavnost na področju, ki ga je 
pristojna urejati javna agencija;

– nima lastniških deležev v pravnih osebah, ki po-
slovno sodelujejo s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki 
opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna ureja-
ti javna agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški 
delež v takih pravnih osebah.
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7. Pisno izjavo, da on, njegov zakonec, zunajzakon-
ski partner ter sorodnik v ravni vrsti do vključno drugega 
kolena:

– sami kot fizične osebe ne opravljajo dejavnosti na 
področju, ki ga je pristojna urejati javna agencija;

– niso člani upravnega ali nadzornega organa prav-
ne osebe, ki opravlja dejavnost na področju, ki ga je 
pristojna urejati javna agencija;

– nimajo lastniških deležev v pravnih osebah, ki 
opravljajo dejavnost na področju, ki ga je pristojna ureja-
ti javna agencija, ali v pravnih osebah, ki imajo lastniški 
delež v takih pravnih osebah.

8. Pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev.

9. Pisno izjavo, da za namen tega natečajnega 
postopka, dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evi-
denc, o tem, da je državljan Republike Slovenije in da ni 
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 
V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence 
ne soglaša, sam, k tej prijavi, predloži ustrezna dokazila.

Direktorja javne agencije se imenuje na podlagi jav-
nega natečaja, v skladu s pogoji in kriteriji, določenimi 
z Zakonom o javnih agencijah, Zakonom o voznikih, za-
konom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev in 
Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slove-
nije za varnost prometa. Javni natečaj izvede natečajna 
komisija, ki jo imenuje svet javne agencije.

Direktorja javne agencije imenuje Vlada RS 
na predlog Sveta agencije za dobo petih let z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata, 
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal 
delo na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljub ljana.

Pisno prijavo z vso zahtevano dokumentacijo kandi-
dati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni nate-
čaj za delovno mesto Direktor Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa« na naslov: Javna agen-
cija Republike Slovenije za varnost prometa, Kotnikova 
ulica 19a, 1000 Ljub ljana.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega 
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa, pri čemer rok začne teči prvi naslednji 
dan po objavi. Če je prijava poslana priporočeno po po-
šti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto 
zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska obli-
ka, poslana na elektronski naslov: gp.avp@avp-rs.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim 
podpisom.

Nepravočasne in nepopolne prijave se ne uvrstijo 
v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih 
dneh po končanem postopku.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, ki 
se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški 
spol.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Urška 
Naglič, tel. 01/478-89-50.

Svet Javne agencije Republike Slovenije  
za varnost prometa

Št. 110-3/2020 Ob-2128/20
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zako-

na o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za 
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 
in 59/02) razpisuje

eno mesto kandidatke ali kandidata  
za sodnico ali sodnika

na Splošnem sodišču Evropske unije  
v Luksemburgu

Kandidacijski pogoji:
Za kandidatko ali kandidata za sodnico ali sodnika 

na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu 
(v nadaljevanju: Splošno sodišče) lahko kandidira ose-
ba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah 
zakona, ki ureja sodniško službo, ali oseba, ki izpolnju-
je pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega 
sodišča.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba 
izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj 
enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču upo-
rabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega sodišča se 
sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v franco-
skem jeziku, zato ima prednost kandidatka ali kandidat 
z znanjem francoskega jezika.

V skladu z Uvodno izjavo (11) Uredbe (EU, Eura-
tom) 2015/2422 je pomembno zagotoviti, da bosta na 
Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljub ljana, z obveznim 
pripisom: »Za razpis št. 110-3/2020«.

Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne de-
javnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma 
znanstvenem naslovu ter seznam objavljenih del.

Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev je treba priložiti v slovenskem in franco-
skem ali angleškem jeziku, pri čemer je potrebno živ-
ljenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva 
(gp.mp@gov.si) v elektronski Word obliki.

Z dnem objave razpisa v Uradnem listu Republike 
Slovenije bo Ministrstvo za pravosodje na svoji spletni 
strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_obja-
ve/ objavilo predpisani obrazec življenjepisa v franco-
skem in angleškem jeziku.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-2147/20
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja javni poziv za sofinanciranje vla-
ganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skup-
nosti (JP JKI 2020).

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj 
v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:

– investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni 
infrastrukturi

– nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih 
programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, 
znaša največ 1.000.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 8. 6. 2020 do 8. 7. 2020.
Besedilo javnega razpisa bo 8. 6. 2020 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-2148/20
Na podlagi 7. člena Zakona o priložnostnih ko-

vancih (Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo 
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo 
priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 4/20), Banka 
Slovenije razpisuje

javni anonimni natečaj
za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih 

kovancev (2021)
V letu 2021 bodo izdani priložnostni kovanci, s ka-

terimi se bosta obeležila sledeča dogodka:
– 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za 

Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem (projekt 1) in
– 300. obletnica Škofjeloškega pasijona (projekt 2).
Rok za oddajo likovnih rešitev priložnostnih kovan-

cev, s katerimi se obeležita oba dogodka, je ponedeljek, 
13. julija 2020. Za likovne rešitve, poslane po pošti, velja 
datum poštnega žiga.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni stra-
ni Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali 
na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 
Ljub ljana (osebno v vložišču), informacije pa na e-naslo-
vu: gasper.babic@bsi.si.

Likovne rešitve posredujejo udeleženci natečaja 
v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na na-
slov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Sloven-
ska cesta 35, 1505 Ljub ljana, v zaprti pošiljki, označeni 
le z unikatno šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – 
projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako 
»Ne odpiraj«.

Prejete likovne rešitve priložnostnih kovancev bo 
pregledala Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, 
ki bo izbrala najustreznejše likovne rešitve za kovanje 
priložnostnih kovancev v 30 dneh po zaključku natečaj-
nega roka. Za vsak projekt bo določila tri odkupe v višini: 
1. odkup – 3.000 evrov neto, 2. odkup – 1.500 evrov 
neto in 3. odkup – 1.000 evrov neto. O rezultatih nateča-
ja bodo udeleženci pisno obveščeni v 30 dneh po izbiri.

Banka Slovenije  
Evrosistem

Druge objave

Št. 478-28/2020 Ob-2108/20
Občina Lenart na podlagi 49. in 51. člena Zako-

na o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart 
(MUV, št. 14/2010, 8/2011 in 31/2017) in Programa na-
kupa in prodaje stvarnega premoženja Občine Lenart za 
leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart 
na seji dne 19. 12. 2019, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: ob-
cina@lenart.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje so nepremičnine v lasti Občine Le-

nart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC). 
Prodaja se parcele številka:

A 911/83, k.o. Zg. Žerjavci, površina 4955 m²,
B A 911/84, k.o. Zg. Žerjavci, površina 4956 m²,
C 911/85, k.o. Zg. Žerjavci, površina 4956 m²,
D 712/1, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 

878 m2,
E 712/5, k.o. Lenart v Slov. goricah, površina 

1042 m2.
Izklicna cena nepremičnin, ki se prodajajo, je 

20,00 eur/m2 in vsebuje 22 % ddv, ki je vštet v pro-
dajni ceni. DDV plača kupec. Izklicna cena znaša za 
nepremičnino pod A 99.100,00 eur, pod nepremični-
ni B in C 99.120,00 eur, pod D 17.560,00 eur in pod 
E 20.840,00 eur. V izklicni ceni ni zajet komunalni pri-
spevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni 
dolžnosti. Komunalno opremo na območju nepremičnin 
k.o. Zg. Žerjavci pa bo Občina Lenart uredila v skladu 
s sprejetim proračunom.

Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 
nepremičnin za A, B in C:

V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, 
v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04 in MUV, št. 20/10 
– Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene di-
gitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljeno 
kot pretežno pro izvodno območje, ureja pa se po Od-
loku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih 
goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12), s katerim so določene 
naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe 
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, 
Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):

C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Stroje-
nje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Pro izvodnja vla-
knin, papirja in kartona; 19 Pro izvodnja koksa in naftnih 
derivatov; 20 Pro izvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov; 
22.11 Pro izvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 
zračnic za vozila; 23 Pro izvodnja nekovinskih mineralnih 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 82 / 5. 6. 2020 / Stran 1187 

izdelkov; 24 Pro izvodnja kovin; 25.4 Pro izvodnja orožja 
in streliva)

D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111 
Pro izvodnja električne energije v hidroelektrarnah; 
35.112 Pro izvodnja električne energije v termoelektrar-
nah, jedrskih elektrarnah)

F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vo-

zil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet; 

51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q) Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih de-

javnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ci-

ljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov,

– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve 
stavb,

– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev raz-

stavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni 

objekti, gradbeno inženirski objekti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih 

nepremičnin pod D in E:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine 
Lenart za območje nove Občine Lenart v letu 2002 (Ura-
dni list RS, št. 78/04)

Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim se-
stavinam veljavnih prostorskih aktov za območje Občine 
Lenart (MUV št. 20/10)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto 
Lenart (Uradni list RS, št. 56/92, 54/95, 91/02, 82/03, 
MUV št. 4/08, 31/08, 16/09, 2/11, 4/11)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini 
Lenart (Uradni list RS, št. 2/01 in 74/04, MUV št. 24/05, 
35/07, 9/10, 8/11 in 5/14).

III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kup-

ljeno«.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo 

pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prido-

bitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in 
v roku podajo pravilne ponudbe.

3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbira-
nja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene 
za nepremičnino na transakcijski račun Občine Lenart: 
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije.

4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina 
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru naj-
ugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) 
se varščina vračuna v kupnino.

5. Kupnino lahko kupec poravna tudi v obrokih, in 
sicer v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Če 
kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določe-
nem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 
V primeru plačila v več obrokih, mora kupec neplačani 
del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo, 
izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.

6. Po plačilu kupnine v celoti, kupec lahko vpiše 
spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.

V. Drugi pogoji za nepremičnine pod A, B in C
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem 

območju je potrebno upoštevati smernice in projektne 
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, 
ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponu-
dnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske de-
javnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodar-
ske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene 
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden 
čas realizacije razvojnega projekta.

Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku 
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetni nepremič-
nini pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejav-
nost v skladu z namensko rabo zemljišč, ki predstavlja 
pretežno pro izvodno območje in se ureja po Odloku 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del po-
slovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih goricah 
(NPIC I) (MUV, št. 9/12).

V kolikor ponudnik z gradnjo objektov za gospodar-
sko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let 
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja 
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri 
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest, 
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa 
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo 
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled 
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske 
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investi-
cijskega projekta v NPIC. V kolikor je škoda večja od 
zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva 
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.

VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje 

sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 

št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev jav-

nega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Program razvoja gospodarske dejavnosti za ne-

premičnine pod A, B in C (priloga št. 4).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izklic-

ne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim 

ponudnikom.
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3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pri-

stojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, 
ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med preje-
timi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enako-
vredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju 
vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.

2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponud-
nika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma 
odpiranja ponudb.

3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla 
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge.

4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere 
nobene od prispelih ponudb.

VIII. Sklenitev pogodbe
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema 

sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogod-
be o prodaji nepremičnine. Stroške sklenitve pogodbe, 
ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepre-
mičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremič-
nini z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka 
vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
nosi kupec.

4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.

IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremič-

nine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov 
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali od-
dajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 22. 6. 
2020 do 9. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovoj-
nici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne 
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.

Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek 
(naziv) ter svoj naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po 
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene 
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2020 ob 
10. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.

X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepre-

mičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki 
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.bre-
znik@lenart.si, tel. 02/729-13-22, kjer lahko pridobijo 
tudi razpisno dokumentacijo.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe 
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo 
v glavni pisarni Občine Lenart.

Občina Lenart

 Ob-2130/20
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), Zako-
na o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 
61/20), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (ZSRR-2) (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Ured-
be 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« (UL EU L 352, 
z dne 24. 12. 2013), Mnenja Ministrstva za finance 
o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvaja-
nja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, št. priglasitve 
M001-2399245-2015 z dne 9. 5. 2016, Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenje 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Programa spodbujanja gospodarske pod-
lage italijanske narodne skupnosti 2018–2020 (Sklep 
Vlade številka 30300-1/2018/4 z dne 10. 5. 2018 – v na-
daljevanju Program), Comunità autogestita costiera del-
la nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost 
italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Ko-
per (v nadaljnjem besedilu OSSIN) objavlja na podlagi 
pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Programa 
spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne 
skupnosti 2018–2020, št. C2130-18Z160454

javni poziv
za financiranje projektov na področju kulturnih  

in turističnih dejavnosti ter produktov italijanske 
narodne skupnosti za leto 2020

1. Naročnik javnega poziva: Comunità autogesti-
ta costiera della nazionalità italiana – Obalna samo-
upravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva 
ulica 18, 6000 Koper.

2. Javni poziv: javni poziv se nanaša na jasno in 
vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora izpol-
njevati predlagatelj projekta za financiranje ali finan-
ciranje iz javnih sredstev. Preko javnega poziva bodo 
financirani le tisti projekti, ki te znane kriterije in zahteve 
v celoti izpolnjujejo. V postopkih izbire projektov, ki se 
financirajo na podlagi javnega poziva, se uporabljajo 
določila zakona.

3. Predmet in področje javnega poziva: OSSIN ob-
javlja javni poziv za financiranje projektov na področju 
kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sred-
stev, namenjenih Programu spodbujanja gospodarske 
podlage italijanske narodne skupnosti za leto 2020, in 
sicer največ 110.000 EUR.

4. Namen in cilji
Namen ukrepa je spodbujanje razvoja programske-

ga območja z izboljšanjem prepoznavnosti italijanske 
narodne skupnosti in povečanjem turistične ter kulturne 
ponudbe v obalnih občinah.

Osrednji cilj je ohranjanje jezikovne in kulturne iden-
titete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev mož-
nosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj program-
skega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in 
turističnega.

Cilji javnega poziva so:
– spodbujanje gospodarskih aktivnosti za namene 

krepitve kulturne identitete narodne skupnosti vredno-
tenja etnografske dediščine programskega območja 
v okviru le-te;
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– privabljanje turistov;
– vzpostavitev točk oziroma centrov, ki bi spodbujali 

vzpostavitev in razvoj kulturno-turistično-gospodarske 
dejavnosti za italijansko narodno skupnost (lokalni pro-
dukti, živila, umetnine, založništva itd. pripadnikov INS, 
avtohtoni pro izvodi/izdelki pripadnikov INS);

– ureditev ustreznih prostorov, nabava pripomočkov, 
opreme in zagotovitev drugih pogojev za delovanje cen-
trov za spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov.

Sredstva tega ukrepa bodo namenjena za:
– nakup, najem in prenovo nepremičnin za delova-

nje centrov za spodbujanje gospodarskih, kulturnih-turi-
stičnih dejavnosti in produktov;

– najem centralnega skladišča (in opreme);
– pripravo vsebin, oblikovanje, vzpostavitev in tisk 

(npr. sprotni ponatisi, vzdrževanje osnovnih promocij-
skih materialov …) materialov za promocijo delavnic, 
razstav, izobraževanj;

– opremo prostorov;
– nabavo delov pohištva in druge notranje opreme;
– pripravo, tisk in distribucijo promocijskih materia-

lov za nove pro izvode in storitve;
– pripravo razvojnih načrtov.
5. Upravičeni prijavitelji
Javni poziv je namenjen naslednjim organom in 

društvom italijanske narodne skupnosti:
– Občinske samoupravne skupnosti italijanske na-

rodnosti;
– Italijanska Skupnost Ankaran;
– Italijanska Skupnost Giuseppe Tartini Piran;
– Italijanska Skupnost Santorio Santorio Koper;
– Italijanska Skupnost Pasquale Besenghi Izola;
– Italijanska Skupnost Dante Alighieri Izola;
– Fineuro d.o.o.
6. Merila za določanje višine sredstev
Merila za izbor projektov in dodelitev proračunskih 

sredstev za javni poziv na področju kulturnih in turistič-
nih dejavnosti sestavljajo del razpisne dokumentacije 
tega poziva.

Projekte bo ocenjevala strokovna komisija na pod-
lagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci in priloge) 
in v skladu z Merili za izbor programov in dodelitev pro-
računskih sredstev za javni poziv. Vrednost posamezne-
ga projekta se na osnovi meril določi v točkah.

7. Višina razpisanih sredstev javnega poziva: okvir-
na višina razpisanih proračunskih sredstev za projekt 
na področju kulturnih in turističnih dejavnosti, znaša 
110.000 EUR. Proračunska sredstva so razporejena 
skladno s sprejetim Programom spodbujanja gospodar-
ske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020.

8. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena pro-
računska sredstva morajo biti porabljena do vključno 
20. 10. 2020. Prav tako projekt mora biti izveden in za-
ključen do 20. 10. 2020.

9. Upravičenost stroškov
Upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so 

stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, 

v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o fi-
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,
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih 

osnovnih sredstev, ki so povezani z registriranimi dejav-
nostmi organa ali društva,

– 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).

Pri nakupu opreme je v vlogi na javni poziv potreb-
no jasno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove 
opreme in priložiti:

– povpraševanje in vsaj 3 ponudbe različnih po-
nudnikov. Najugodnejša ponudba je za prijavitelja za-
vezujoča. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in 
ekonomsko upravičeno iz poslovnih ali tehničnih razlo-
gov, se priloži obrazložitev izbire ponudnika ter se jo, 
v kolikor je to možno, podkrepi z ustreznimi dokazili,

– predračune z veljavnostjo vsaj še 3 mesece po 
dnevu izdaje. Iz predračunov mora biti razviden pred-
met nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki 
so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.

Neupravičeni stroški v okviru tega javnega poziva 
so:

– stroški dela,
– carina, carinske dajatve,
– nakup zemljišč,
– davek na dodano vrednost (DDV), v kolikor je pri-

javitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV,
– stroški reprezentance organa ali društva,
– obratovalni in materialni stroški,
– nadomestne naložbe,
– lizing,
– stroški, ki so bili plačani z negotovinskimi plačili: 

z asignacijo, kompenzacijo, cesijo, prisilnim pobotom 
ipd.,

– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projek-
ta financirani iz drugih javnih virov,

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o finan-
ciranju projekta ter

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji projekta,

– nakup osebnih in tovornih vozil, razen delovnih 
strojev, v zvezi s katerimi se lahko domneva osebna 
uporaba,

– nakup sredstev za osebno rabo, mobilnih tele-
fonov in drugo blago, za katerega se lahko domneva 
osebna uporaba.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega poziva obsega:
– Besedilo javnega poziva;
– Dispozicija projekta;
– Stroškovnik;
– Zahtevek za izplačilo;
– Merila in kriteriji ocenjevanja;
– Vzorec pogodbe;
– Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu 

računov enake originalu;
– Oprema ovojnice.



Stran 1190 / Št. 82 / 5. 6. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– Izpolnjeno prijavo na javni poziv z vsemi zah-

tevanimi podatki na priloženem obrazcu in z vsemi 
zahtevanimi prilogami;

– Izpisa iz poslovnega registra Slovenije – AJPES, 
ki ni starejše od šest mesecev;

– Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega 
akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju, za 
katero se prijavitelj prijavlja;

– Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– Izjavo o poravnanih vseh finančnih in drugih po-

godbenih obveznosti.
11. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok prične teči naslednji dan po objavi 

javnega poziva in se zaključi 23. 6. 2020.
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov OSSIN – Obalna samoupravna skupnost italijan-
ske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper – 
Capodistria, je 23. 6. 2020. Vloga se pošlje priporočeno 
po pošti (za dan, ko je organ prejel vlogo, se šteje dan 
oddaje na pošto – poštni žig) ali se predloži osebno na 
sedež OSSIN-a.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpi-
sno dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno 
navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okraj-
šav: »Ne odpiraj – Vloga – JP OSSIN – ANS Ukrep 
2-2020« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.

12. Prepozne in nepopolne prijave
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana 

priporočeno na pošti do vključno 23. 6. 2020, oziroma 
do tega dne ni bila v poslovnem času predložena na 
vložišču OSSIN-a.

Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh 
bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa.

Takšne vloge, ki se štejejo za neskladne, bodo 
zavržene.

Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

13. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija 

bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala 
z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, ki bodo 
poslane priporočeno po pošti ali osebno vročene na 
sedež OSSIN.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.
14. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo oce-

nila strokovna komisija na podlagi meril iz poglavja 15.
Na podlagi ocenjevanja bo strokovna komisija pri-

pravila seznam ter razvrstila vloge padajoče glede na 
število doseženih točk (od največ do najmanj točk). 
Razpisana sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu 
vlog, od tistih, ki bodo dosegle največ proti tistim, ki 
bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev.

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

OSSIN lahko pozove prijavitelja, katerega vlo-
ga bo predvidena za financiranje, vendar predvidena 
sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadosto-
vala za financiranje upravičenih stroškov v obsegu, 
ki ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni 
konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge 
preostalim razpoložljivim sredstvom. V kolikor prija-
vitelj tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma 

na to ne bo pristal, lahko OSSIN, v okviru časovnih 
možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali prijaviteljem, 
katerih vloga/e so po številu točk razvrščeni/e za za-
devno vlogo.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilago-
ditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana 
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna 
komisija vlogo zavrnila.

14.1 Obveščanje o izbiri in podpis pogodbe
O odobritvi sredstev bo na predlog strokovne ko-

misije s sklepom odločil predsednik Sveta OSSIN ozi-
roma od njega pooblaščena oseba.

OSSIN bo prijavitelje o izidu razpisa obvesti-
lo predvidoma v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog.

OSSIN bo z izbranimi kandidati podpisal pogodbo 
o financiranju na področju kulturne in turistične dejav-
nosti, ki bo opredelila pogoje in način porabe prora-
čunskih sredstev.

14.1.1 Pravno varstvo
Zoper sklep OSSIN pritožba ni dovoljena. Zoper 

odločitev OSSIN o vlogi za dodelitev financiranja je 
dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem 
sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni od dneva 
vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču 
ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba 
vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno od-
dana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor 
je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, 
ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju 
projekta z izbranimi prejemniki sredstev.

14.1.2 Datum dodelitve pomoči po »de minimis«
V skladu s četrto točko člena 3 Uredbe 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), velja pomoč »de minimis« za dodeljeno podjetju 
takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči do-
deli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim 
sistemom, in ne šele na dan plačila.

Datum podpisa pogodbe se šteje kot datum dode-
litve pomoči po »de minimis«; na podlagi tega datuma 
se preverja kumulacija »de minimis« pomoči. Ko je 
pomoč dodeljena (podpisana pogodba), velja s stališča 
državnih pomoči za dodeljeno, ne glede na to, da še ni 
dejansko izplačana.

14.1.3 Izjave in podatki dani v prijavi ter ob skle-
nitvi pogodbe

Za neresnične ali zavajajoče izjave in podatke 
v prijavi na ta razpis ali dane kasneje pri sklenitvi ali 
v teku izvajanja pogodbe, je prijavitelj kazensko in 
odškodninsko odgovoren. V takem primeru bo OSSIN 
postopalo v skladu z Zakonom o kazenskem postop-
ku, od prijavitelja pa zahtevalo povrnitev morebitnih že 
izplačanih sredstev in v zvezi s tem nastalih stroškov 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

15. Merila za izbor programov
V ocenjevanje bodo vključene le popolne vloge, ki 

bodo izpolnjevale pogoje, določene v besedilu razpisa 
in razpisne dokumentacije.

15.1 Ocenjevalni list
Projekt bo ocenjen na podlagi naslednjih meril 

(skupno možno število doseženih točk je 100):
A. Kakovost projekta;
B. Finančni načrt;
C. Ocena Sveta OSSIN.
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A. Kakovost projekta
Projekt ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov:

ne izpolnjuje 0 točk
delno izpolnjuje 20 točk
večinoma izpolnjuje 30 točk
v celoti izpolnjuje 40 točk

B. Finančni načrt
Projekt ima pregledno in jasno finančno konstruk-

cijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov, delež sredstev:

ne izpolnjuje 0 točk
delno izpolnjuje 10 točk
večinoma izpolnjuje 15 točk
v celoti izpolnjuje 20 točk

C. Ocena Sveta OSSIN
Ocenjevanje se bo izvedlo na seji sveta OSSIN na 

osnovi informacij, ki jih je priložil vlagatelj.
Komisija bo izvedla ocenjevanje v skladu z nasled-

njimi merili in bo predložila svoje mnenje Svetu OSSIN:

Projekt nima neposrednega vpliva na 
pripadnike INS na narodnostno mešanem 
območju.

0 točk

Projekt ima neposreden vpliv na določen 
manjši krog prebivalcev pripadnikov INS 
na narodnostno mešanem območju.

20 točk

Projekt ima neposreden vpliv na širši krog 
pripadnikov INS na narodnostno mešanem 
območju

30 točk

Projekt ima neposreden vpliv na vse 
pripadnike INS na narodnostno mešanem 
območju.

40 točk

15.2 Minimalno število točk
Za financiranje bodo predlagani projekti, ki bodo 

dosegli vsaj 60 točk od največ možnih 100. Projekt, ki 
ne doseže minimalnega praga vsaj 60 točk, bo zavrnjen.

Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost 

italijanske narodnosti

 Ob-2131/20
Ai sensi della Legge sulla finanza pubblica (Gaz-

zetta ufficiale RS, n. 11/11 – testo ufficiale consolidato, 
14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
e 13/18), della Legge finanziaria della Repubblica 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 Slove-
nia per il 2020 e il 2021 (ZIPRS2021) (Gazz. uff. RS, 
n. 75/19 2 61/20), della Legge sullo 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 priorità (Gazzetta ufficiale RS, 
n. 56/11), del Regolamento della Commissione (EU) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento 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 in-

centivi 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 esecuzione della Legge finanziaria 
della Repubblica di Slovenia e del Programma per lo 
sviluppo della base economica della Comunità naziona-
le italiana 2018–2020 (Decisione del Governo numero 
30300-1/2018/4 del 10/5/2018 – in seguito: Programma) 
la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italia-
na, Via Župančič 18, 6000 Koper/Capodistria (in seguito: 
CAN Costiera), sulla base del contratto di attuazione 
e finanziamento della misura 2 del Programma per lo 
sviluppo della base economica della Comunità nazionale 
italiana 2018–2020, n. C2130-18Z160454, pubblica un

invito pubblico
per il finanziamento di progetti economici  

in ambito culturale, turistico e di promozione  
dei prodotti della comunità nazionale italiana  

per il 2020
1. Nome e sede dell’organo: Comunità autogesti-

ta costiera della nazionalità italiana – Obalna samou-
pravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva 
ulica 18, 6000 Koper.

2. Invito pubblico: l’invito pubblico fa riferimento 
a criteri e requisiti chiari e predeterminati che devono 
essere soddisfatti dal richiedente per il finanziamen-
to del progetto o il finanziamento da fondi pubblici. 
Solo i progetti che soddisfano pienamente questi criteri 
e requisiti saranno finanziati attraverso l’invito pubblico. 
Nelle procedure di selezione dei progetti, che saranno 
finanziati da un invito pubblico, si applicano le disposi-
zioni della legge.

3. Oggetto e ambito dell’invito pubblico: la CAN Co-
stiera pubblica un invito pubblico per finanziare i progetti 
nel campo delle attività culturali e turistiche e per la pro-
mozione dei prodotti dai fondi stanziati per il Programma 
per lo sviluppo della base economica della Comunità 
nazionale italiana per il 2020, fino ad un massimo di 
110.000 EUR.

4. Scopo e obiettivi
Lo scopo della misura è promuovere lo sviluppo 

dell’area del programma migliorando la visibilità della 
comunità nazionale italiana e aumentando l’offerta turi-
stica e culturale nei comuni costieri.

L’obiettivo principale è quello di preservare l’identità 
linguistica e culturale della comunità nazionale italiana 
e di stabilire la possibilità del suo coinvolgimento attivo 
nello sviluppo dell’area del programma, sia economica-
mente che culturalmente e turisticamente.

L’invito pubblico ha lo scopo di:
– Promuovere attività economiche al fine di raffor-

zare l’identità culturale della comunità nazionale per 
la valutazione del patrimonio etnografico dell’area del 
programma nel suo ambito;

– Attirare turisti;
– Stabilire punti o centri che incoraggino la creazio-

ne e lo sviluppo di attività culturali-turistico-economiche 
per la comunità nazionale italiana (prodotti locali, ali-
menti, opere d’arte, editoriali ecc. degli appartenenti 
delle CNI, prodotti autoctoni/prodotti CNI);

– La sistemazione di locali adeguati, l’acquisto di 
utensili, attrezzature e la fornitura di altre condizioni per 
il funzionamento dei centri per la promozione di attività 
e prodotti del turismo.

I fondi di questa misura saranno destinati a:
– L’acquisto, l’affitto e la ristrutturazione di immobili 

per la creazione di centri per la promozione di attività 
e prodotti economici, culturali e turistici;
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– Il noleggio di un magazzino centrale (ed eventuali 
attrezzature);

– La preparazione di contenuti, la progettazione, 
l’installazione e la stampa (es. ristampa continua, manu-
tenzione di materiali promozionali di base ...) di materiali 
per la promozione di workshop, mostre, formazione;

– Attrezzature per i locali;
– Acquisto di mobili e altri arredamenti interni;
– Preparazione, stampa e distribuzione di materiale 

promozionale per nuovi prodotti e servizi;
– La preparazione di piani di sviluppo.
5. Richiedenti idonei
L’invito pubblico si riferisce ai seguenti enti e asso-

ciazioni della comunità nazionale italiana:
– Tutte le Comunità autogestite della nazionalità 

italiana presenti sul territorio bilingue;
– Comunità degli italiani di Ancarano;
– Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano;
– Comunità degli italiani Santorio Santorio di Ca-

podistria;
– Comunità degli italiani Pasquale Besenghi di Isola;
– Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola;
– Fineuro s.r.l.
6. Criteri di selezione
I criteri per la selezione dei progetti e per l’asse-

gnazione dei fondi per le attività culturali e turistiche 
sono parte della documentazione di gara del presente 
invito pubblico.

I progetti saranno valutati da una commissione di 
esperti sulla base dei dati di ciascuna domanda (moduli 
e allegati) e in conformità con i criteri di selezione del 
programma e l’assegnazione dei fondi per l’invito pubbli-
co. Il valore di ciascun progetto viene determinato sulla 
base dei criteri ai quali viene assegnato un punteggio.

7. Importo dei fondi dell’invito pubblico: l’importo 
indicativo dei fondi disponibili per il finanziamento del 
progetto per le attività culturali e turistiche per il 2020 è di 
110.000 EUR. I fondi sono assegnati conformemente 
all’accettazione del Programma per lo sviluppo della base 
economica della Comunità nazionale italiana 2018–2020.

8. Periodo e scadenza dei costi ammissibili: i fondi 
devono essere utilizzati entro e non oltre il 20/10/2020. 
Allo stesso modo, il progetto deve essere eseguito 
e completato entro il 20/10/2020.

9. Ammissibilità dei costi
Costi ammissibili nell’ambito del presente bando 

sono i costi che:
– sono direttamente collegati alla realizzazione del 

progetto, coerenti con gli obiettivi del progetto, e sono 
stabiliti nel contratto di finanziamento del progetto,

– sono stati di fatto sostenuti per i lavori che sono 
stati svolti, per la merce consegnata, ovvero per i servizi 
svolti nell’ambito del progetto e il cui pagamento è stato 
comprovato dal richiedente,

– sono riconosciuti come attinenti alla cura del buon 
operatore economico,

– sono stati sostenuti nel periodo di ammissibilità 
del progetto,

– sono dimostrati con documenti contabili autentici,
– sono stati sostenuti (merce consegnata o servizi 

svolti in funzione dell’operare) e sono stati pagati duran-
te il periodo di ammissibilità,

– sono fatture rilasciate al beneficiario dei mezzi,
– costi ammissibili sono esclusivamente i costi delle 

immobilizzazioni collegate con le attività registrate degli 
enti o delle associazioni,

– prodotti e attrezzature da utilizzarsi esclusiva-
mente da parte dei beneficiari dei fondi (non è consen-
tito prestare o dare in affitto ad altri),

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

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

– sono stati sostenuti prima che venisse presentata 
la richiesta di pagamento,

– quando hanno avuto origine sono stati considerati 
i principi fondamentali della Legge sugli appalti pubblici 
(acquistati ad un prezzo di mercato).

Al momento dell’acquisto dell’attrezzatura nella do-
manda per il bando di gara è necessario definire chia-
ramente se si tratta dell’acquisto di attrezzature usate 
o nuove e allegare:

– la richiesta d’offerta e almeno 3 offerte da diversi 
fornitori. L’offerta più conveniente è vincolante per il ri-
chiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte non abbia 
senso e non sia economicamente giustificata per motivi 
tecnici o di lavoro, si allega una spiegazione della scel-
ta del fornitore e, per quanto possibile, supportata dai 
relativi attestati,

– i preventivi con validità di almeno 3 mesi dalla 
data di emissione. Dai preventivi deve risultare l’ogget-
to dell’acquisto (definizione esatta) e tutti gli altri costi 
inclusi nel prezzo dell’acquisto, l’importo IVA inclusa 
e IVA esclusa.

Come costi non ammissibili si considerano:
– i costi del lavoro,
– la dogana, i dazi doganali,
– l’acquisto di terreni,
– l’imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora il ri-

chiedente sia un contribuente fiscale che può richiedere 
il rimborso dell’IVA,

– i costi di rappresentanza dell’ente o associazione,
– i costi operativi e materiali,
– investimenti alternativi,
– leasing,
– i costi che sono stati pagati con strumenti di pa-

gamento non in contanti: con una delega di pagamento, 
compensazione, cessione, compensazione forzata, ecc.,

– i costi che in passato erano già cofinanziati da 
risorse pubbliche o i costi che per tutta la durata del 
progetto sono finanziati da altre fonti pubbliche,

– i costi che non saranno previsti nel contratto di 
finanziamento del progetto e

– altri costi che non sono direttamente correlati al 
contenuto e agli obiettivi del progetto,

– l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali, 
esclusi i mezzi di lavoro,

– l’acquisto di risorse per uso personale, telefoni 
cellulari e altri beni per i quali si può presumere l’uso 
personale.

10. Documentazione del bando di gara
La documentazione dell’invito pubblico comprende:
– Il testo dell’invito pubblico;
– Disposizione del progetto;
– Elenco spese;
– Modulo del rendiconto finale;
– Criteri di valutazione;
– Bozza del contratto;
– Dichiarazione che le copie delle fatture sono iden-

tiche alle originali;
– Contenuto della busta.
Alla domanda è obbligatorio allegare la seguente 

documentazione:
– La richiesta completa e compilata correttamente 

con tutti gli allegati richiesti;
– L’estratto del registro delle imprese della Slove-

nia – AJPES, che sia stato rilasciato negli ultimi 6 mesi;
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– La copia dello statuto o di un altro atto di fonda-
zione, dal quale si evince l’attività nel settore al quale il 
richiedente fa domanda;

– La copia del contratto, compilato correttamente, 
firmato e timbrato;

– La dichiarazione della persona responsabile di 
aver saldato tutti gli obbligihi finanziari.

11. Termini del bando e modalità di adesione
Il bando inizia il giorno successivo all’annuncio 

dell’invito pubblico e termina il 23/06/2020.
Il termine ultimo per la presentazione della do-

manda (moduli e allegati) all’indirizzo di Can Costiera – 
OSSIN, Comunità autogestita costiera della nazionalità 
italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske na-
rodnosti – Via Župančič/Župančičeva 18, 6000 Capodi-
stria – Koper, è il 23/06/2020. La domanda deve essere 
inviata per posta raccomandata (la data di presentazio-
ne alla posta sarà considerata il giorno in cui l’autorità 
ha ricevuto la domanda) oppure consegnata a mano alla 
sede della CAN Costiera.

La domanda per il bando di gara deve essere pre-
sentata in conformità con la documentazione del bando 
di gara e, precisamente, in busta chiusa con l’indicazione 
appropriata sul lato anteriore, letteralmente e senza abbre-
viazioni: “Ne odpiraj – Vloga – JP ANS Ukrep 2-2020” (Non 
aprire – Domanda – Bando di gara ANS Misura 2-2020) 
e con il nome completo e l’indirizzo del richiedente.

12. Domande non conformi
Vengono considerate fuori termine tutte le domande 

che non sono state inviate tramite raccomandata entro 
il 23/06/2020, ovvero non sono state consegnate alla 
sede della CAN Costiera entro la scadenza.

Vengono considerate incomplete tutte le doman-
de che non contengono gli allegati richiesti dall’invito 
pubblico.

Tali domande, ritenute non conformi, verranno re-
spinte.

La presentazione della domanda corretta significa 
che il richiedente accetta tutte le condizioni e i criteri 
dell’invito pubblico.

13. Apertura delle domande
L’apertura delle domande non sarà pubblica. La 

commissione di esperti aprirà tutte le domande corret-
tamente contrassegnate, le esaminerà dal punto di vista 
della completezza formale e valuterà quelle complete.

Saranno aperte solo le domande consegnate in 
tempo utile, debitamente compilate e in busta chiusa 
contrassegnata, che saranno state inviate per posta 
raccomandata oppure consegnate alla sede della CAN 
Costiera.

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

14. Valutazione delle domande
Le domande che non saranno rigettate o respinte 

verranno valutate da una commissione di esperti in base 
ai criteri di cui al cap. 15.

Sulla base della valutazione, la commissione di 
esperti preparerà una lista e classificherà le domande 
in relazione al numero di punti ottenuti (dal massimo al 
minimo di punti). I fondi del bando saranno suddivisi se-
condo l’ordine delle domande, da quelle che raggiunge-
ranno il massimo a quelle che otterranno un punteggio 
inferiore per l’utilizzo dei fondi.

Nel caso in cui due domande (o più) raggiungano lo 
stesso numero di punti avrà la precedenza la domanda 
che avrà raggiunto il numero maggiore di punti secondo 
il criterio di Valutazione CNI (se ancora qui si avesse lo 
stesso numero di punti avrà la precedenza la domanda 
che avrà ottenuto il rating più alto).

La CAN Costiera può invitare il concorrente per la 
cui domanda sarà previsto il finanziamento, laddove 
però i fondi da assegnare con il presente bando saranno 
insufficienti a finanziare i costi ammissibili nella misura 
prevista dal destinatario dei fondi nella sua struttura 
finanziaria, ad adeguare la struttura finanziaria della 
domanda ai rimanenti fondi disponibili. Se il richiedente, 
entro il termine stabilito, non avrà fatto o avrà rifiutato di 
fare questo, la CAN Costiera può, nel quadro di opzioni 
temporanee, offrire fondi al concorrente o ai concorrenti 
la/le cui domanda/e per numero di punti è/sono in lista.

La commissione di esperti può inoltre richiedere 
spiegazioni aggiuntive ai concorrenti sul progetto, sulle 
attività e sui costi pianificati e sul loro adeguamento. 
Nel caso in cui le spiegazioni non saranno fornite entro 
il termine e secondo le modalità che verranno specificati 
nell’invito, la commissione respingerà la domanda.

14.1 Notifica di scelta e stipula del contratto
L’approvazione dei fondi sarà decisa su proposta 

della commissione dal Presidente del Consiglio della 
CAN Costiera o da sua persona autorizzata.

La CAN Costiera informerà i concorrenti sull’esito 
dell’avviso entro 8 giorni dal completamento dell’aper-
tura delle domande.

I candidati selezionati stipuleranno un contratto con 
la CAN Costiera per il finanziamento nel settore dell’at-
tività culturale e turistica, che definirà le condizioni e le 
modalità di utilizzo dei fondi di bilancio.

14.1.1. Informativa legale
Contro la decisione della CAN Costiera non è am-

messo ricorso. Contro la decisione della CAN Costiera 
sulla domanda di concessione del finanziamento è am-
missibile una controversia amministrativa. La richiesta 
va depositata presso il Tribunale amministrativo della 
Repubblica di Slovenia entro 30 giorni dalla data di no-
tifica della decisione, sia direttamente al Tribunale che 
inviandola per posta. La richiesta si ritiene presentata 
al Tribunale il giorno in cui è stata consegnata per po-
sta raccomandata all’ufficio postale. La domanda deve 
essere presentata in tante copie quante sono le parti 
coinvolte nel procedimento. La domanda deve essere 
accompagnata dalla decisione contestata in originale 
o in copia.

La richiesta non deve contenere la firma del con-
tratto di finanziamento del progetto con i beneficiari 
selezionati per i fondi.

14.1.2 Data di assegnazione degli aiuti “de minimis”
In conformità con il quarto punto dell’articolo 3 

del Regolamento della Commissione UE n. 1407/2013 
del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Contratto sull’azione dell’Unione euro-
pea negli aiuti “de minimis” (Gazzetta ufficiale dell’UE 
L 352, 24/12/2013), l’aiuto “de minimis” per l’impresa 
vale come assegnato quando il diritto legale di ricevere 
aiuti è concesso alla società in conformità con l’ordina-
mento giuridico nazionale vigente e non solo il giorno 
del pagamento.

La data della firma del contratto è considerata come 
data della concessione dell’aiuto “de minimis”; sulla 
base di tale data viene verificato il cumulo degli aiuti “de 
minimis”. Una volta concesso l’aiuto (contratto firmato), 
si considera, dal punto di vista degli aiuti di Stato, come 
assegnato, indipendentemente dal fatto che non sia 
stato ancora effettivamente erogato.

14.1.3 Dichiarazioni e dati forniti nella domanda 
e all’atto della stipula del contratto

Per dichiarazioni e dati falsi o fuorvianti, contenuti 
nella domanda di partecipazione al presente bando 
o resi in seguito al momento della stipula o nel corso 
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dell’esecuzione del contratto, il richiedente è responsa-
bile civilmente e penalmente. In tal caso la CAN Costie-
ra procederà in conformità con il Codice di procedura 
penale e chiederà al concorrente di rimborsare i fondi 
eventualmente già riscossi e i costi relativi alla procedu-
ra, unitamente agli interessi legali di mora.

15. Criteri di valutazione delle domande
Soltanto le domande ritenute complete verranno 

sottoposte al processo di valutazione.
15.1 Scheda di valutazione
Il progetto sarà valutato in base ai seguenti criteri 

(totale massimo 100 punti):
A. Qualità del progetto;
B. Piano finanziario;
C. Valutazione del Consiglio CAN Costiera.
A. Qualità del progetto
Il progetto ha obiettivi chiari, in norma con le dispo-

sizioni del bando e derivano dalle esigenze degli utenti:

non soddisfa 0 punti
soddisfa parzialmente 20 punti
soddisfa maggiormente 30 punti
soddisfa totalmente 40 punti

B. Piano finanziario:
Il progetto ha una struttura finanziaria comprensibi-

le e coerente, si compone di entrate e spese dell’ese-
cuzione del progetto, della quota dei fondi propri e quelli 
pubblici, della quota dei mezzi degli utenti, quota di altri 
mezzi:

non soddisfa 0 punti
soddisfa parzialmente 10 punti
soddisfa maggiormente 15 punti
soddisfa totalmente 20 punti

C. Valutazione del Consiglio Can costiera:
La valutazione sarà effettuata nella riunione del 

Consiglio della CAN Costiera sulla base delle informa-
zioni allegate dal richiedente.

La commissione procederà alla valutazione secon-
do i seguenti criteri e presenterà il proprio parere al 
Consiglio della CAN Costiera:

Il progetto non ha alcun impatto diretto 
sugli appartenenti della comunità italiana 
nell'area di etnia mista.

0 punti

Il progetto ha un impatto diretto su una 
data piccola cerchia di membri della 
comunità italiana nella zona etnicamente 
mista.

20 punti

Il progetto ha un impatto diretto su un più 
ampio numero di membri della comunità 
italiana nell'area etnicamente mista.

30 punti

Il progetto ha un impatto diretto su tutti 
gli appartenenti della comunità italiana 
nell'area etnicamente mista.

40 punti

15.2 Scheda di valutazione
Per il finanziamento saranno proposti progetti che 

raggiungeranno almeno 60 punti su un massimo di 
100 punti. Il progetto che non raggiunge la soglia minima 
di almeno 60 punti viene rigettato.

Comunità Autogestita Costiera  
della Nazionalità Italiana
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Št. 38141-1/2020/12 Ob-2138/20
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Re-

publike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

obvestilo
o roku za predložitev ponudb na javni razpis  

za podelitev štirih pravic razširjanja radijskega 
programa v digitalni radiodifuzni tehniki  

na območju Ljub ljane
Agencija je v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 

2020 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za podeli-
tev štirih pravic razširjanja radijskega programa v digital-
ni radiodifuzni tehniki na območju Ljub ljane. Dne 27. 3. 
2020 je agencija v Uradnem listu RS, št. 35/20 objavila 
sklep o spremembi sklepa o uvedbi javnega razpisa, 
s katerim je rok za predložitev ponudb podaljšala do 
dne 22. 4. 2020 do 12. ure in datum javnega odpiranja 
spremenila na 23. 4. 2020 ob 10. uri.

Tek roka za predložitev ponudb je bil prekinjen na 
podlagi določbe prvega odstavka 6. člena Zakona o za-
časnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalez-
ljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, 
št. 36/20 in 61/20) ter je ponovno začel teči z uveljavitvi-
jo Sklepa Vlade RS o ugotovitvi prenehanja razlogov za 
začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi 
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalez-
ljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, 
št. 74/20).

Agencija obvešča vse zainteresirane ponudnike, da 
je rok za predložitev ponudb na javni razpis za podelitev 
štirih pravic razširjanja radijskega programa v digital-
ni radiodifuzni tehniki na območju Ljub ljane, skladno 
z zgoraj navedenimi podlagami, petek, 26. 6. 2020, do 
12. ure. Javno odpiranje se bo izvedlo v ponedeljek, 
29. 6. 2020, ob 10. uri.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah
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SV 593/2020 Ob-2106/20
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-

pisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. 
št. SV 593/2020 z dne 27. 5. 2020, je nepremičnina, 
ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knji-
gi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, stanovanje 
številka 9 v III. nadstropju v večstanovanjski hiši v Ma-
riboru, v izmeri 63,3 m2 oziroma po GURS uporabna 
površina dela stavbe 58,12 m2, v stavbi številka 2198, 
na naslovu Glavni trg 25, 2000 Maribor, ki stoji na parceli 
ID znak parcela 657 1975/1 in po podatkih GURS pred-
stavlja nepremičnino, ID znak del stavbe 657-2198-9, 
katastrska občina 567 Maribor-Grad, stavba 2198, del 
stavbe 9, last zastavnih dolžnikov Šušterič Petre in 
Umek Simona, vsakega do 1/2 od celote, na podlagi ori-
ginalne overjene Prodajne pogodbe z dne 27. 3. 2020, 
sklenjene med Pernat Jožico in Pernat Antonom kot 
prodajalcema in zastavnima dolžnikoma Šušterič Petro 
in Umek Simonom kot kupcema, originalnega overjene-
ga Aneksa h Kupoprodajni pogodbi z dne 15. 4. 1999, 
z dne 2. 7. 2002, sklenjenega med Pernat Edvardom 
kot prodajalcem in Pernat Jožico kot kupko, originalne 
overjene Kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4. 1999, 
sklenjene med Pernat Edvardom kot prodajalcem in 
Pernat Jožico kot kupko, orginalnega overjenega Anek-
sa k prodajni pogodbi št. 555/91 z dne 13. 5. 2002, 
sklenjenega med Javnim medobčinskim stanovanjskim 
skladom Maribor kot prodajalcem in Pernat Antonom 
in Pernat Edvardom kot kupcema, Sklepa o dedova-
nju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. II D 382/98 
z dne 30. 12. 1998, po pokojnem Pernat Antonu, Skle-
pa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. 
D 1484/94-6 z dne 27. 6. 1995, po pokojni Pernat Neži 
ter originalne overjene Prodajne pogodbe št. 555/91 
z dne 6. 12. 1991, sklenjene med Občino Maribor kot 
prodajalko in Pernat Antonom in Pernat Nežo kot kupce-
ma, zastavljena v korist upnice Delavska hranilnica d.d. 
Ljub ljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5448557000, za zavarovanje izvršljive denarne 
terjatve v višini 68.300,00 EUR s pripadki.

SV 717/20 Ob-2117/20
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, 

opr. št. SV 717/20 z dne 29. 5. 2020, je bila nepremič-
nina ID znak: del stavbe 1725-378-15 – stanovanje 
v skupni izmeri 121,10 m2, ki se nahaja v 11. nadstropju 
stavbe št. 378 na naslovu Štefanova ulica 1, 1000 Ljub-
ljana, stoječe na zemljišču ID znak: parcela 1725 2848, 
last Dejana Verčiča do celote, zastavljena v korist upni-
ka NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljub ljana, matična 
številka 5860571000, zaradi zavarovanja kreditne de-
narne terjatve v višini 150.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 111/2014 Os-1773/20

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja 
etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne la-
stnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripada-
jočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ce-
sta XIV. divizije 33, Maribor, na predlog predlagatelja 
Janka Žvajkar, Zgornji Duplek 45, Spodnji Duplek, za 
vzpostavitev pravnega naslova, dne 11. 3. 2020 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve pravnega naslo-
va prodajne pogodbe z dne 10. 9. 1999, sklenjene med 
Stanovanjskim skladom občine Maribor, Grajski trg 1, 
Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Lidija Žvajker, 
kot prodajalcem, in Albino Pavčič, Cesta XIV. divizije 33, 
Maribor, rojeno 15. 5. 1968, kot kupcem, s katero je pro-
dajalec kupcu prodal in izročil neprofitno 30,55 m2 veliko 
stanovanje št. 2 v stanovanjski hiši z naslovom Cesta 
XIV. divizije 33, Maribor.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist priglasitelja.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 3. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 1341/2019-I Os-3549/19

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Miheli Mohorič, v pravdni zadevi tožeče stranke VBKS 
Leasing d.o.o. Kranj, Oldhamska cesta 9, Kranj, ki jo 
zastopa Mihael Savnik, odvetnik v Kranju, zoper toženo 
stranko Jolando Drobež, Don Luigi Rigord Street 56, 
MT – PBK 1340 Penbroke, Malta, ki jo zastopa začasna 
zastopnica mag. Maja Potočnik, odvetnica v Ljub ljani, 
zaradi plačila, 4. novembra 2019 sklenilo:

Razreši se začasna zastopnica tožene stranke od-
vetnica Petruša Jager, Mestni trg 8, Ljub ljana.

Toženi stranki se postavi začasna zastopnica od-
vetnica mag. Maja Potočnik, Ajdovščina 4, Ljub ljana.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka. Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v tej pravdni zadevi dokler tožena stranka ali njen po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrb-
stveni organ ne sporoči sodišču, da je toženi stranki 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 11. 2019

Objave sodišč

VL 115322/2019 Os-1946/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Jav-
no podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, 
Verovškova ulica 62, Ljub ljana – dostava, proti dolžniku 
Mityi Kodermac, Sunkhunvit Soi 4, Bangkok TH, ki ga 
zastopa zak. zast. Odvetnik Rok Kavčič, Nazorjeva 12, 
zaradi izterjave 578,99 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mityi Kodermac, Sunkhunvit Soi 4, 
Bangkok TH, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik Rok 
Kavčič, Nazorjeva 12, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 2. 2020

VL 4571/2020 Os-1949/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB 
d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki jo zastopa Bojana 
Možina, trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Safetu 
Samardžić, Ulica Veterana Rata, Cazin, zaradi izterjave 
3.331,47 EUR, sklenilo:

Dolžniku Safetu Samardžić, Ulica Veterana Rata, 
Cazin, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Info biro Petra 
Krek Hvalec s.p., Sernčeva ulica 2, Slovenska Bistrica.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 4. 2020

VL 10176/2020 Os-1992/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika EURO-
PEA INTERNATIONAL trgovina in storitve d.o.o., Spodnje 
Škofije 182, Škofije, ki ga zastopa odv. Odvetnik Giani 
Flego, Vojkovo nabrežje 23, Koper – Capodistria – do-
stava, proti dolžniku: Boris Cociani, Localita Pisciolon 26, 
Muggia, ki ga zastopa zak. zast. Kenda Oražem Anka 
– odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljub ljana; Martina Marche-
sich, Localita Pisciolon 26, Muggia, ki ga zastopa zak. 
zast. Kenda Oražem Anka – odvetnica, Trdinova ulica 7, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 16.063,08 EUR, sklenilo:

Dolžniku Boris Cociani, Localita Pisciolon 26, Muggia; 
Martina Marchesich, Localita Pisciolon 26, Muggia, se 
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na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Kenda Oražem 
Anka – odvetnica, Trdinova ulica 7, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 5. 2020

VL 31499/2019 Os-1993/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno 
podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, proti 
dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 448,94 EUR, sklenilo:

Dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Kmetič Kle-
men, Slovenska c. 55/b, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 5. 2020

2769 VL 111034/2019 Os-2048/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika SPL Ljub ljana d.d., poslovanje z nepremični-
nami in inženiring, matična št. 5226805000, davčna 
št. 97406287, Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, ki ga 
zastopa zak. zast. Alenka Lesjak Pirnat, Frankopanska 
ulica 18a, Ljub ljana, po Potočan Bojana – odvetnica, 
Dalmatinova ulica 7, Ljub ljana, proti dolžniku Branisla-
vu Bratuša, EMŠO 0707972500042, Kotnikova ulica 2, 
Ljub ljana, zaradi izterjave 1.686,19 EUR, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Pavla Bolner, 
Slovenska cesta 27, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 3. 2020

VL 7913/2020 Os-2122/20
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Elviru Fošta-
gić, Ulica Branilaca 65, Kljuć, ki ga zastopa zak. zast. 
Klun Žiga – odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 1.746,66 EUR, sklenilo:

Dolžniku Elviru Foštagić, Ulica Branilaca 65, Kljuć, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Klun Žiga – 
odvetnik, Dalmatinova ulica 10, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 5. 2020

P 12/2020 Os-2063/20

Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. 
P 12/2020 z dne 22. 5. 2020 sklenilo, da Neznanim 
dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje sta-
nujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, postavi za-
časno zastopnico v osebi Marjetka Smolič, univ. dipl. 
prav., Svinjsko 18, 8297 Šentjanž. Začasna zastopnica 
neznanim dedičem po pokojni Angeli Leontini Živic, na-
zadnje stanujoči Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ima 
v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in 
dolžnosti zakonite zastopnice, vse dokler neznani dedi-
či po pokojni Angeli Leontini Živic, nazadnje stanujoči 
Rupperrestr. 2E, 76137 Karlsruhe, ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojni 
organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 22. 5. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 25/2018 Os-1881/20

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Ilirski Bistrici pod opr. št. D 25/2018 po pok. 
Ivanu Ličanu, pok. Antona, Vrbovo 1, 6250 Ilirska Bi-
strica, roj. 13. 4. 1935, državljanu Republike Slovenije, 
ki je umrl 3. 10. 2017, gre za zapuščino brez dedičev, 
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja naslednji oklic nezna-
nim upnikom.

Sodišče morebitne upnike obvešča, da lahko pri 
Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici pridobijo podatke 
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih 
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave okli-
ca zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD, in sicer če prijavijo to zahtevo 
v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek 
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za pre-
nos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za zače-
tek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Sloveni-
jo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 3. 2020
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D 26/2020 Os-1882/20
Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je v teku za-

puščinski postopek po pok. osebi z imenom Stanislav 
Čandek, pok. Frančiška, Prem 31, 6255 Prem, roj. 10. 1. 
1941, samski, državljan Republike Slovenije, ki je umrl 
dne 13. 9. 2019.

Po doslej zbranih podatkih je bil zapustnik sin Fran-
čiška Čandka in Marije Čandek, roj. Kirn in sodišče ne 
razpolaga s popolnimi podatki o vseh dedičih zapustni-
ka. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 3. 2020

D 619/2019 Os-1778/20
Pok. Marija Markučič, roj. Primožič, neznanega da-

tuma rojstva in neznanega prebivališča, ki je bila razgla-
šena za mrtvo in določenim datumom smrti 1. 1. 1928, 
ni zapustila oporoke.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 3. 2020

D 373/2019 Os-1828/20
Po pok. Jakomin Vitu (Giacomini-ju), roj. 8. 11. 

1923, nazadnje stanujočem Santa Maria Maddalena 
Inferiore št. 1221, Trst, Republika Italija, ki je umrl dne 
22. 9. 1965 in ni zapustil oporoke.

V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugoto-
vilo, da je zapustnik umrl samski, brez potomcev. K de-
dovanju so se priglasili zapustnikovi nečaki Boris, Silva 

in Sonia Giacomini ter Gilda Braini. V krog zakonitih 
dedičev v 2. dednem redu bi prišli v poštev še morebitni 
potomci pok. zapustnikovih sester Marije Jakomin in 
Marie Cristine Jakomin ter dediči pok. Artilia Dionisa, 
moža pok. zapustnikove sestre Alme Marije Jkomin, ki 
pa sodišču niso znani.

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

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2020

Oklici pogrešanih

N 6/2020 Os-2060/20
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predla-

gatelja Danila Nemec, Lokavec 48B, Ajdovščina, ki ga 
zastopa Vida Mali Lemut, odvetnica v Ajdovščini, posto-
pek o razglasitvi pogrešane Veronike Nemec, neznano 
bivališče, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Seba-
stian Cencič, odvetnik v Tolminu, za mrtvo.

Iz pridobljenih listin izhaja, da naj bi se Veronika 
Nemec rodila dne 28. 7. 1943 v Banja Luki, BiH. Oče 
Veronike Nemec je bil Janez Nemec. Imela je še sestro 
Viktorijo. Iz BiH naj bi se preselili v Italijo, Udine. Zadnji 
znani naslov je Via Della Tramavia 11, Segnacco, Tor-
cento, Udine, Italija. Drugi podatki o nasprotni udeležen-
ki ne obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti Veronike Nemec, naj javijo tukajšnjemu sodišču 
v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu 
RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega 
sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogreša-
no razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 22. 5. 2020
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Drugo preklicujejo

AM TRADE d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024183003, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Sušić Mladen. 
gnm-341784

Cipar Dario, Gradnikove brigade 41, Nova Go-
rica, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem 
prometu, št. 620285, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 2007. gnq-341805

D&S TRADE d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – 
Capodistria, izvod licence, št. GE008619/07684/001, 
za vozilo reg. št. KPZK 841, veljavnost do 6. 10. 2019. 
gne-341792

DASU d.o.o., Cankarjev drevored 17, Izola – Isola, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023649004, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Jovan Hrvačanin. 
gnd-341793

DZ TRANS, Željko Dumonjić s.p., Cesta An-
dreja Bitenca 68, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 015251/SŠD37-2-1691/2019, izdano na ime Mla-
den Letić, veljavnost do 23. 10. 2019. gni-341788

EXPRES SUBIĆ NEVENKO S.P., Vrata 32, Muta, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020842002, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Subić Nevenko. 
gnh-341789

KLEMEN PIŠKUR S.P., Gorenj-
ska cesta 9, Mengeš, potrdilo za voznika, 
št. 016715/SŠD16-50-4746/2019, izdano na ime 
Ostojić Zoran, veljavnost od 13. 9. 2019 do 23. 11. 
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnk-341786

MA & DA d.o.o., BEVČE 28, Velenje, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 608973, izdano na ime Goran Blatešič, izdajatelj 
Ministrstvo za promet, leto izdaje 2007. gnf-341791

Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljub ljana, veliki uradni žig Konzu-
lata RS v Belfastu z zaporedno št. 1, z vsebino: 
REPUBLIKA SLOVENIJA, KONZULAT BELFAST, 1. 
Ob-2127/20

Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljub ljana, veliki uradni žig Konzulata 
RS v Miami Beachu z zaporedno št. 1, z vsebino: RE-
PUBLIKA SLOVENIJA, KONZULAT MIAMI BEACH, 1. 
Ob-2135/20

Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 
cesta 25, 1000 Ljub ljana, veliki uradni žig Konzulata 
RS v Gaziantepu z zaporedno št. 1, z vsebino: RE-
PUBLIKA SLOVENIJA, KONZULAT GAZIANTEP, 1. 
Ob-2134/20

MM LOGISTIKA d.o.o., Petrovče 247A, Petrovče, 
preklic digitalne tahografske kartice, izdane na ime 
Milan Obradović, objavljenega v Uradnem listu RS, 
št. 75/20, pod oznako GNO-341732. gnl-341785

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-6089/2019, izdano na ime An-

Preklici

tić Nenad, veljavnost od 4. 11. 2019 do 19. 4. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnc-341794

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-5729/2019, izdano na ime 
Bukvić Hazim, veljavnost od 14. 10. 2019 do 13. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnb-341795

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-3545/2018, izdano na ime 
Bukvić Hazim, veljavnost od 16. 7. 2018 do 9. 10. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnz-341796

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/BGD36-2-4500/2019, izdano na ime Ma-
šić Muhamed, veljavnost od 9. 8. 2019 do 13. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gny-341797

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-3570/2019, izdano na ime Me-
šković Emir, veljavnost od 17. 6. 2019 do 13. 5. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnx-341798

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-4969/2018, izdano na ime Mi-
linković Milan, veljavnost od 5. 10. 2018 do 13. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnw-341799

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-3-724/2019, izdano na ime Milo-
šević Ivan, veljavnost od 1. 2. 2019 do 13. 5. 2020, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnv-341800

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-3-6818/2017, izdano na ime Milo-
šević Ivan, veljavnost od 6. 11. 2017 do 28. 1. 2019, 
izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnu-341801

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/BGD36-2-3753/2019, izdano na ime Ni-
kolić Predrag, veljavnost od 26. 6. 2019 do 13. 5. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnt-341802

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/RB36-4-6818/2017, izdano na ime Vuk-
mirović Duško, veljavnost od 29. 11. 2017 do 1. 8. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gns-341803

P2P TRANSPORT d.o.o., Letali-
ška cesta 27, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 013779/SŠD36-2-4139/2018, izdano na ime Vuk-
mirović Duško, veljavnost od 27. 8. 2018 do 4. 12. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije. gnr-341804
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VENROMI d.o.o., Drskovče 8, Pivka, izvod licen-
ce, št. GE007047/05663/004, za vozilo Volvo, reg. 
št. LJ733-KK, veljavnost do 11. 10. 2024. gng-341790

ZVONKO STRUNA S.P., Potov Vrh 1B, 
Novo mesto, digitalno tahografsko kartico, 
št. 107050003503301, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Borut Kolenc. gnj-341787
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