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Javni razpisi

Št. 3310-47/2020 Ob-1965/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustana-
vljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 28/18, 46/19, 129/20 in 61/21; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba), objavlja

spremembo
3. javnega razpisa za podukrep 9.1  

Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev  
v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa  

razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. V 3. javnem razpisu za podukrep 9.1 Ustana-
vljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 139/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 
poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem raz-
pisu«, spremeni vrstica z naslovom »Višina razpisanih 
sredstev:« tako, da se glasi:

»

Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 700.000 eurov, ki se 
razdelijo po naslednjih sklopih:
– 200.000 eurov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A), in
– 500.000 eurov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Republike Slovenije, in sicer:
– 560.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU;
– 140.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
80 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 20 odstotkov.

«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-

spremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 478-199/2019-28 Ob-1964/21

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projekta 

pogodbenega zagotavljanja prihranka energije  
v objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

1. Povabilo k oddaji prijave
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-

kova cesta 55, 1000 Ljubljana na podlagi 48. člena 
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Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Uredbe o javno-za-
sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravlja-
nju Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 13/21) 
objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega 
razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta po-
godbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih 
v upravljanju Ministrstva za obrambo.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministr-
stvo-za-obrambo/javne-objave-ministrstva-za-obrambo

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent: Republika Slovenija, Gregorčičeva uli-

ca 20, 1000 Ljubljana.
Nosilec javnega razpisa: Ministrstvo za obrambo, 

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, ki je bilo imenova-

no skladno s prvim odstavkom 14. člena Uredbe o 
javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta po-
godbenega zagotavljanja prihranka energije v objektih 
v upravljanju Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, 
št. 13/21).

Ime javnega razpisa: »Pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov energije v objektih v upravljanju Ministrstva 
za obrambo«.

Številka javnega razpisa: 478-199/2019.
Podatki o koncesijskem aktu: Uredba o javno-za-

sebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihranka energije v objektih v upravljanju 
Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 13/21; v na-
daljevanju: Uredba).

Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje 
storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov energije.

Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja 
koncesije obsega:

OBJEKT ŠTEVILKA 
TABLICE

NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
(številka stavbe, k.o. stavbe, številka zemljišča, 
k.o. zemljišča)

Upravni objekt 12151 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 628, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1930.

Upravni objekt 12152 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 627, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1930.

Učno 
nastanitveni

12157 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 370, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1992.

Knjižnica 12154 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 625, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1252002, leto gradnje: 1980.

Jedilnica 12159 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 374, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1252002, leto gradnje: 1988.

Učno 
nastanitveni

12155 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 372, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1930.

Učni 12158 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 373, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1264002, leto gradnje: 1930.

Ambulanta 12153 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 626, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1930.

Kurilnica – 
kotlovnica

12160 Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska 
Bela

Št. stavbe: 313, št. dela stavbe: 1, parcela: 
2194 BOHINJSKA BELA 444/9, raba po GURS, 
1274001, leto gradnje: 1988.

Poveljstvo – 
nastanitveni

12063 Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik Št. stavbe: 718, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 
ZGORNJI BRNIK 1344/22, 
2117 ZGORNJI BRNIK 1344/94.

Hangar 12064 Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik Št. stavbe: 818, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 
ZGORNJI BRNIK 1344/94.

Garaža/
delavnica

12066 Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik Št. stavbe: 720, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 
ZGORNJI BRNIK 1344/88.

Kurilnica/
kotlovnica

16559 Zgornji Brnik 130k, 4210 Brnik Št. stavbe: 827, št. dela stavbe: 1, parcela: 2117 
ZGORNJI BRNIK 1344/94.
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Trajanje koncesije: koncesija se podeli za naj-
manj 5 in največ 15 let, pri čemer se trajanje lahko po-
daljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenje-
ne koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega 
partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljav-
nosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.

Razdelitev na sklope: Javni razpis ni razdeljen 
na sklope.

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

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

Končni rok za prejem prijav je 10. 6. 2021 do 
10. ure.

Prijave morajo do zgoraj navedenega roka pri-
speti na naslov Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljubljana. Prijave morajo ne glede na 
način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispe-
ti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za 
prepozno prejete (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu 
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub-
ljana, dne 10. 6. 2021 ob 11. uri.

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

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnje-
vati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, 
so podani v razpisni dokumentaciji.

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov;
– obseg ponujenih ukrepov;
– trajanje koncesijskega razmerja;
– višina naložbe in
– garancija po poteku razmerja.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 

50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju 
njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša 
vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v raz-
pisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno 
fazo.

7. Postopek izbire izvajalca
Nosilec javnega razpisa bo postopek izbire iz-

vajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP 
po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 
46. členom ZJZP.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obvešče-
ni predvidoma najkasneje do 31. 12. 2021.

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

8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte glavna.pisar-
na@mors.si ali dusan.grof@mors.si, pri čemer morajo 
navesti sklic na javni razpis številka 478-199/2019. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim 
razpisom je 17. 5. 2021. Pojasnila, navezujoča se na 
zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem 
času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav, 

in bodo objavljena na spletni strani nosilca javnega 
razpisa.

Ministrstvo za obrambo

 Ob-1942/21

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega razpisa za izbor javnega  

kulturnega programa informacijske dejavnosti  
na področjih mednarodnega sodelovanja  
in promocije, ki ga bo v letu 2021 in 2022  

sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,  
namenjenega za kulturo (JPR–INFORM–2021–22)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane 
prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor javne-
ga kulturnega programa informacijske dejavnosti na 
področjih mednarodnega sodelovanja in promocije, 
ki ga bo v letu 2021 in 2022 sofinancirala Republi-
ka Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
(JPR–INFORM–2021–22).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnega 
kulturnega programa informacijske dejavnosti na podro-
čjih mednarodnega sodelovanja in promocije slovenske 
kulture, ki ga bo izvajalec javnega kulturnega programa 
izvedel v letih 2021 in 2022.

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni raz-
pis, znaša na letni ravni 90.000 EUR.

Razpis bo trajal od 23. 4. 2021 do 24. 5. 2021.
Besedilo javnega razpisa bo 23. 4. 2021 objavlje-

no na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 5440-179/2019/17 Ob-1949/21

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 sploš-
nih 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,

– 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 Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001 z dne 11. decembra 2014, z vsemi 
spremembami,

– 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 
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– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republi-
ke Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, 
št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 158/20),

– 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 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18 in 51/21),

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

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad z dne 31. 3. 2021 (št. 9-1/3/MK/0),

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Za večjo socialno  

vključenost pripadnikov ranljivih družbenih  
skupin na področju kulture v okviru evropskega  

socialnega sklada v letih 2021–2023  
(JR-ESS-2021-2023-SOCIALNA VKLJUČENOST)«

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

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Evrop-

ska 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, prednostna os 9 Socialna vklju-
čenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna 
naložba 9.1 Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje 
enakih možnosti in aktivne udeležbe ter povečanje za-
posljivosti, specifični cilj 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v 
revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju.1

raciji Republike Slovenije o položaju narodnih skup-
nosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Repu-
bliki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v 
Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupnosti ter 
priseljencev) in

– invalidi.
Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizaci-

ja, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz 
ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in 
zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom 
bomo omogočili krepitev kulturnih kompetenc v nevla-
dnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki 
ranljivih skupin.

Cilja javnega razpisa sta:
– krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin 

na področju kulture z usposabljanjem in preprečevanje 
zdrsa v socialno izključenost in

– zaposlovanje pripadnikov ranljivih skupin na pod-
ročju kulture.

Upravičene dejavnosti v okviru posamezne ope-
racije so:

– usposabljanja za krepitev zaposljivosti in social-
ne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju 
kulture in

– zaposlitev enega pripadnika ranljive skupine kot 
koordinatorja operacije (upravičena ena zaposlitev pri 
prijavitelju, za polni delovni čas, za najmanj 16 mese-
cev).

Usposabljanje mora biti sestavljeno iz najmanj ene-
ga in največ pet sklopov, pri čemer mora posamezni 
sklop obsegati najmanj 40 ur.

Udeleženec usposabljanj po tem javnem razpisu 
je oseba iz ranljive ciljne skupine, ki je ob vstopu v 
usposabljanje dopolnila 15 let in je prisotna najmanj 
40 ur. Udeleženci usposabljanj, ki so bili prisotni vsaj 
40 ur, morajo prejeti potrdilo o uspešno zaključenem 
usposabljanju.

Udeleženci pomenijo osebe, ki so neposredno 
upravičene do ukrepa, ki se izvaja na pravni podlagi 
EU Uredbe ESS, ki so lahko identificirane, od katerih 
se lahko zahteva, da navedejo svoje značilnosti in za 
katere se namenijo specifični izdatki.

Upravičeno dejavnost usposabljanja pripadnikov 
ranljivih skupin na področju kulture se dokazuje z 
izpolnjevanjem kazalnika 9.8 – Število oseb iz ranlji-
vih ciljnih skupin, vključenih v program. Upravičeno 
dejavnost zaposlitve pripadnika ranljive skupine kot 
koordinatorja operacije se dokazuje z izpolnjevanjem 
kazalnika 8.8 – Število udeležencev v spodbude za 
zaposlitev. Ob zaključku projekta upravičenec poroča 
o izpolnjevanju kazalnika 9.3 – Delež oseb iz ranljivih 
skupin, vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževa-
nje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zapo-
slitev ob izhodu.

Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzho-
dna Slovenija in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 
Kohezijska regija se določa glede na sedež prijavitelja 
in izvajanje aktivnosti usposabljanj. Sredstva niso pre-
nosljiva med kohezijskima regijama.

Po zaključku usposabljanj je zaželena predstavitev 
rezultatov operacije za širšo javnost.

Operacija v okviru tega javnega razpisa pomeni 
projekt.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji (zahteve), ki jih morajo prijavitelji izpolnjeva-

ti, da se uvrstijo v izbor za dodelitev sredstev:
1 Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upo-

rabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, 
na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) 
v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možno-
sti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne 
ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in 
socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov 
ranljivih skupin, ki so:

– manjšinske etnične skupnosti (pripadniki ita-
lijanske in madžarske narodne skupnosti, romske 
skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Dekla-
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Pogoji Dokazilo
1 So organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji. – kopija ustanovnega akta ali 

drugega ustreznega pravnega akta
2 So nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot 

društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne 
organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem 
aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in 
delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu).

– kopija ustanovnega akta ali 
drugega ustreznega pravnega akta

3 Prijavljajo samo eno operacijo. Če bo prijavitelj predložil več vlog, bo 
upoštevana tista, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prvo prispela.

– evidenca ministrstva

4 Sedež prijavitelja in izvajanje aktivnosti usposabljanj mora biti v isti 
kohezijski regiji.

– prijavni obrazec operacije

5 Prijavljajo aktivnosti operacije, ki se bodo začele izvajati v letu 2021 in se 
bodo zaključile najkasneje 1. 3. 2023.

– prijavni obrazec operacije

6 Zaprošajo za sofinanciranje prijavljene operacije najmanj v višini 
70.000,00, največ pa 140.000,00 evrov.

– prijavni obrazec operacije

7 Bodo izvedli operacijo za vsaj eno izmed ranljivih skupin (po tem javnem 
razpisu).

– prijavni obrazec operacije

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje (navedba, opis, ovrednotenje meril)

4.1. Ugotavljanje upravičenosti
Če je vsaj eden od pogojev upravičenosti ovredno-

ten z NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
(v nadaljevanju: komisija) vlogo izloči in je ne ocenjuje 
po merilih za ocenjevanje.

Pogoja upravičenosti (izločitveni merili na ravni operacije)
1. Operacija predvideva izvedbo usposabljanj, ki so namenjena večji socialni vključenosti pripadnikov ranljivih 
skupin, krepitvi njihove usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture.
2. Operacija mora vključevati eno zaposlitev predstavnika iz ranljive skupine v vlogi koordinatorja operacije, za 
polni delovni čas, za najmanj 16 mesecev. Zaposlitev mora biti pri prijavitelju.

4.2. Merila za ocenjevanje
Komisija bo merila ocenila v okviru naslednje oce-

njevalne lestvice, razen če je pri posameznem merilu 
navedeno drugače:

Opis ocene točke

nejasno, neskladno, neustrezno, nesprejemljivo 0

pogojno sprejemljivo, slabo 1

sprejemljivo 2

delno ustrezno 3

ustrezno 4

povsem ustrezno 5
Ocenjevalci vlog bodo pri posameznem podme-

rilu, kjer ni določeno drugače, dodelili od 0 do 5 točk, 
pri čemer so nekatera podmerila ponderirana z dvojno 
vrednostjo.

Merilo

1 Ustreznost operacije Največje 
možno št. točk

1.1 Nameni in cilji operacije so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji javnega 
razpisa. Operacija je inovativna. (prijavni obr., tč. 3B) 5

1.2 Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter primerno vključene v pripravo in 
izvajanje aktivnosti operacije. (prijavni obr., tč. 3C) 5(x2)

1.3 Opredeljena ciljna skupina vključuje različne ranljive skupine (npr. povezovanje različnih ranljivih 
skupin ali multipla ranljivost vključenih udeležencev). (prijavni obr., tč. 2 in 3A) 5

1.4 Načrtovane aktivnosti so skladne s predvidenimi stroški. (prijavni obr., tč. 3E in 6) 5
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1.5 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po kategorijah 
zagotavljajo učinkovito izvedbo operacije. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in 
racionalna. (prijavni obr., tč. 3E in 6)

5(x2)

1.6 Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov operacije po letih je 
glede na načrtovane aktivnosti ustrezna. (prijavni obr., tč. 3E in 6) 5

2 Izvedljivost operacije Največje
možno št. točk

2.1 Delovni program in terminski načrt operacije sta logična in primerno strukturirana. Načrtovane 
aktivnosti ustrezajo ciljem operacije in so medsebojno povezane. (prijavni obr., tč. 3B in 3E) 5

2.2 Terminski načrt aktivnosti je ustrezen in izvedljiv. (prijavni obr., tč. 3E) 5
2.3 Predlagane aktivnosti so smotrne, kvalitetno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno 
razdelane. Predlagane so nove/inovativne metode dela in orodja za doseganje predvidenih učinkov 
in rezultatov. (prijavni obr., tč. 3E)

5(x2)

2.4 Predvidene metode/orodja/pristopi za informiranje in komuniciranje z javnostjo o operaciji so 
primerni in usklajeni. Vključujejo tudi izvirne metode/orodja/pristope informiranja in komuniciranja z 
javnostjo. (prijavni obr., tč. 3F)

5

2.5 Načrtovane aktivnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o operaciji bodo dosegle 
posamezne ciljne skupine in širšo zainteresirano javnost. Predvidena je zaključna predstavitev 
rezultatov operacije za širšo javnost. (prijavni obr., tč. 3F)

5(x2)

3 Usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije Največje
možno št. točk

3.1 Prijavitelj ima reference pri vodenju in izvajanju primerljivih operacij oziroma projektov v zadnjih 
petih letih (prijavni obr., tč. 4). 5

3.2 Ožja skupina za izvedbo operacije ima ustrezno opredeljene strokovne izkušnje in reference za 
vodenje operacije in izvajanje predvidenih aktivnosti.
(prijavni obr., tč. 5)

5

4 Trajnost predvidenih rezultatov Največje
možno št. točk

4.1 Operacija vključuje večje število udeležencev* usposabljanj, njeni učinki so kratkoročno oziroma 
dolgoročno relevantni za opredeljene pripadnike ciljne skupine, njihovo socialno vključenost in 
zaposljivost na področju kulture. (prijavni obr., tč. 3D)

5(x2)

* V preteklosti je bilo povprečno število vključenih udeležencev na posamezno operacijo 40.

5. Specifična kriterija 

5.1 Operacija prispeva k spodbujanju enakih možnosti žensk in moških. (prijavni obr., tč. 3G)
0 – NE
2 – DELNO
3 – DA

5.2 Prijavitelj je bil izbran za sofinanciranje v okviru JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST. 
(evidenca ministrstva)

0 – DA
2 – NE 

Najvišje možno število doseženih točk je 100. V 
predlog za sofinanciranje bodo uvrščene vloge, ki bodo 
na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegle 
najmanj 70 točk.

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev 
za javni razpis za leta 2021–2023 znaša največ do 
1.307.915,90 EUR, od tega je predvidena vrednost so-
financiranja po posameznih kohezijskih regijah:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
Vir 2021 2022 2023 SKUPAJ
PP 160241 – PN9.1 – Večja socialna 
vključenost-14-20-V-EU (80,00 %) 161.220,43 244.181,00 132.000,00 537.401,43
PP 160242 – PN9.1 – Večja socialna 
vključenost-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %) 40.305,11 61.045,26 33.000,00 134.350,37

201.525,54 305.226,26 165.000,00 671.751,80
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– za zahodno kohezijsko regijo:

Vir 2021 2022 2023 SKUPAJ
PP 160243 – PN9.1 – Večja socialna 
vključenost-14-20-Z-EU (80,00 %) 152.679,40 248.251,92 108.000,00 508.931,32
PP 160244 – PN9.1 – Večja socialna 
vključenost-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %) 38.169,85 62.062,93 27.000,00 127.232,78

190.849,25 310.314,85 135.000,00 636.164,10

– fotokopijo overjenega ustanovnega ali drugega 
ustreznega pravnega akta prijavitelja.

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

Prijavni obrazec z izjavami in finančni načrt opera-
cije mora prijavitelj predložiti tudi na e-nosilcu podatkov 
(CD-ROM, DVD-ROM ali USB podatkovni ključ, ki se 
po končanem postopku prijavitelju ne vrača) v Wordovi 
oziroma Excelovi obliki. Tiskana verzija posredovanih 
obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V pri-
meru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja 
tiskana verzija.

V primeru, da je podpisnik prijavnih obrazcev po-
oblaščena oseba za podpis, je potrebno vlogi priložiti 
veljavno pooblastilo.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum izdaje računa oziroma verodostojne listine), na-
stale od datuma izdaje sklepa o izboru do 1. 3. 2023. 
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca (datum pla-
čila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) 
je od datuma izdaje sklepa o izboru do 8. 3. 2023. Ob-
dobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proraču-
na) je od datuma izdaje sklepa o izboru do 30. 11. 2023.

Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % upravi-
čenih izdatkov operacije, ki bodo izkazani in plačani v 
obdobju od datuma izdaje sklepa o izboru do 8. 3. 2023.

Rok za predložitev prvega poročila o izvajanju 
operacije in prvega zahtevka za izplačilo ministrstvu je 
31. 1. 2022, rok za predložitev zadnjega poročila in zah-
tevka za izplačilo ministrstvu pa 15. 3. 2023.

8. Upravičeni stroški in način financiranja
8.1 Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa
1) Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom:
– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakono-

dajo – odpravnina v skladu z 79. členom ZDR-1.
2) Stroški službenih potovanj:
– povračilo stroškov službene poti za pri upravičen-

cu zaposlenega pripadnika ranljive skupine kot koordi-
natorja operacije in zaposlene osebe za pomoč pri ko-
ordinaciji operacije in izvedbi usposabljanj: namestitve, 
kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi 
prevozi, dnevnice.

3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanaša-
jo na vsebino operacije in ki jih upravičencu zagotavljajo 
tretje osebe, lahko vključujejo na primer:

– storitve izvedbe usposabljanj (vključno s telekon-
ferencami);

– stroške organizacije usposabljanj (npr. najem pro-
storov, prehrana na usposabljanjih);

– prevajalske storitve, lektoriranje, tolmačenje in 
podobno;

– strokovna gradiva, didaktični pripomočki in pod-
porni materiali, ki so potrebni za izvedbo usposabljanj;

– predhodni zdravniški pregled pred zaposlitvijo.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 
80:20. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih 
izdatkih je 80 %.

Operacije bodo sofinancirane v višini do 100 % 
upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upra-
vičenec sam.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen 
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je mo-
žno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni 
dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer 
višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % 
predvidenih pogodbenih obveznosti.

Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkra-
tnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim pora-
čunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. 
Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan 
ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali več zah-
tevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izpla-
čanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po pre-
jemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodnega 
predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo 
za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni. 
Prejemnik sredstev do nadaljnjih predplačil ne bo več 
upravičen, če ne bo posredoval zahtevka za izplačilo z 
dokazili v roku 180 dni.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, iz-
branim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofi-
nanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je vezana 
na proračunske zmogljivosti ministrstva. Če se izbrani 
prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, 
da odstopa od vloge.

6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno 

vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na 
področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada 
v letih 2021–2023;

– prijavni obrazec z izjavami;
– finančni načrt operacije;
– vzorec pogodbe o sofinanciranju in
– označba vloge.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje:
1. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (v pri-

meru, da prijavitelj posluje z žigom) prijavni obrazec z 
izjavami;

2. popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (v prime-
ru, da prijavitelj posluje z žigom) finančni načrt operacije.

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
po uradni dolžnosti pridobi dokazila glede izpolnjevanja 
pogojev iz uradnih evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge 
pa lahko prijavitelj navedena potrdila iz uradnih evidenc 
priloži sam:
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4) Stroški informiranja in komuniciranja:
– stroški organizacije in izvedbe konferenc, semi-

narjev in simpozijev, zaključna predstavitev;
– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani (npr. 

vsebine, prilagojene invalidom);
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in 

komuniciranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-

stave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
5) Investicije v opremo: v to kategorijo sodijo izdatki 

za investicije v opremo, ki so neposredno povezani s cilji 
operacije (npr. računalnik z dodatno opremo, monitor, 
optični čitalnik, digitalna avdio-video oprema, projektorji 
z dodatno opremo). V tem primeru je lahko upravičen 
izdatek polna nabavna cena brez DDV.

6) Investicije v neopredmetena sredstva: nakup ne-
materialnega premoženja, ki se uporablja za namen in v 
skladu s cilji operacije (npr. patenti, licenčna programska 
oprema in druga neopredmetena osnovna sredstva).

7) Poenostavljena oblika nepovratnih sredstev in 
vračljive podpore:

– Standardna lestvica stroškov na enoto za eno-
mesečno zaposlitev pripadnika ranljive skupine kot 
koordinatorja operacije in za enomesečno zaposlitev 
osebe za pomoč pri koordinaciji operacije za največ 
16 mesecev;

– Posredni stroški – Pavšalna stopnja v višini 15 % 
od skupnega stroška standardne lestvice stroškov na 
enoto in stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z 
delom za povračilo stroškov povezanih z neposredni-
mi aktivnostmi operacije, na primer: stroški električne 
energije; stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja; stro-
ški vode in komunalnih storitev; stroški odvoza smeti; 
stroški telefona, telefaksa in elektronske pošte; stroški 
poštnin in kurirskih storitev; amortizacija osnovnih sred-
stev, ki ni izključno vezana na operacijo; stroški potro-
šnega materiala (pisarniški material, čistilni material, 
posebni material) in drobnega inventarja, ki se uporablja 
na operaciji; stroški režije in administracije; stroški raču-
novodskih storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški 
najema nepremičnin in opreme; zavarovalne premije za 
objekte in opremo.

8.2 Stroški po namenu, šifrah in omejitvah
Namen dejavnosti Upravičeni stroški Šifra 

stroška
Omejitve

Zaposlitev
– pripadnika ranljive skupine kot 
koordinatorja operacije

Standardna lestvica stroškov 
na enoto v višini 2.000,00 evrov 
na mesec

8.1.1 Največ 16 mesecev

Stroški plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom

3.1 Odpravnina

Stroški za službena potovanja 3.2 –
Zaposlitev osebe za 
pomoč pri koordinaciji 
operacije in izvedbi usposabljanj

Standardna lestvica stroškov na 
enoto v višini 2.000,00 evrov na 
mesec

8.1.1 Največ 16 mesecev

Stroški plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom

3.1 Odpravnina

Stroški za službena potovanja 3.2 –
Izvedba usposabljanj 
za predstavnike ranljivih skupin 
(vključno z usposabljanji preko 
telekonferenc)

Stroški storitev zunanjih 
izvajalcev

7. –

Investicije, ki so neposredno 
povezane s cilji operacije

Oprema in druga opredmetena 
osnovna sredstva

1.3
Največ 9 % od neposredno 
upravičenih stroškov*Investicije v neopredmetena 

sredstva
1.4

Promocija operacije Stroški informiranja in 
komuniciranja

5. Najmanj 3 % in največ 10 % od 
neposredno upravičenih stroškov*

Posredni stroški Pavšalno financiranje, določeno 
z uporabo odstotka za eno ali 
več določenih kategorij stroškov

8.1.2 Pavšalna stopnja 15 % od skupnega 
stroška standardne lestvice stroškov 
na enoto in stroškov plač in povračil 
stroškov v zvezi z delom 

* Med neposredno upravičene stroške štejejo stroški pod šiframi: 8.1.1, 3.1, 3.2, 5 in 7;

Standardna lestvica stroškov na enoto je določena 
na podlagi Metodologije št. 5440-197/2020/13 z dne 
10. 3. 2021 v višini 2.000,00 evrov na mesec in je na-
menjena:

– za enomesečno zaposlitev pripadnika ranljive 
skupine kot koordinatorja operacije in

– za enomesečno zaposlitev osebe za pomoč pri 
koordinaciji operacije.

Način uveljavljanja in dokazila za dokazovanje 
upravičenih stroškov na enoto:
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Upravičenec bo osebo iz ciljne skupine zaposlil kot 
koordinatorja operacije na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
osebo za pomoč pri koordinaciji pa bo zaposlil ali preraz-
poredil na delo pomoč pri koordinaciji operacije.

Upravičenec lahko uveljavlja standardno lestvico 
stroškov na enoto za enomesečno zaposlitev na ope-
raciji za vsakega zaposlenega za največ 16 mesecev.

V sklopu standardne lestvice stroškov na enoto za 
enomesečno zaposlitev pripadnika ranljive skupine kot 
koordinatorja operacije in osebe za pomoč pri koordi-
naciji operacije se financira bruto plača zaposlenega, 
prispevki delodajalca, prehrana med delom, prevoz na in 
z dela, dodatek za delovno dobo, boleznine do 30 dni in 
regres za letni dopust. Morebitni stroški, ki so zakonsko 
določeni, predhodni zdravniški pregled pred zaposlitvijo 
in odpravnina v primeru prenehanja pogodbe o zaposli-
tvi za določen čas se uveljavljajo na podlagi povračila 
dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov. Pre-
ostale morebitne stroške do pokritja celotnih stroškov 
zaposlitve krije upravičenec.

Obvezna dokazila ob prvem uveljavljanju upravi-
čenosti stroška standardne lestvice stroškov na enoto:

– pogodba o zaposlitvi pripadnika ranljive skupine 
kot koordinatorja operacije za polni delovni čas za ob-
dobje najmanj 16 mesecev;

– pogodba o zaposlitvi ali drugi pravni akt, s katerim 
bo pri upravičencu zaposleno osebo prerazporedil na 
delo pomoč pri koordinaciji operacije za polni delovni 
čas za obdobje najmanj 16 mesecev.

Kot obvezna dokazila ob vsakem uveljavljanju 
upravičenosti stroška bo upravičenec priložil mesečno 
poročilo, iz katerega bo razvidno opravljeno delo na 
operaciji v obsegu redne mesečne delovne obveznosti 
zaposlenega.

8.3 Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so med drugimi tudi:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški, če presegajo postavljene omejitve (nave-

dene v tabeli zgoraj);
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade, zavarovalne premije in od-

pravnine (razen v primeru, če niso zakonsko obvezne 
za upravičenca);

– letne stimulacije, različne bonitete in solidarnost-
ne pomoči;

– sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb z zapo-
slenimi upravičenca;

– stroški zaposlitve, ki so že vključeni v standardni 
lestvici stroškov na enoto.

Strošek je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih 

zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, član organa 

upravljanja ali nadzora ali njegov družinski član:
– udeležen kot zakoniti zastopnik, član organa 

upravljanja ali nadzora zunanjega izvajalca ali
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 

kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

Navedeni in drugi neupravičeni stroški niso predmet 
sofinanciranja in jih krije upravičenec sam.

8.4 Druga določila vezana na stroške
Upravičenec lahko uveljavlja standardno lestvico 

stroškov na enoto za enomesečno zaposlitev na opera-
ciji največ za 16 mesecev za vsako zaposlitev.

Upravičeno območje izvajanja aktivnosti je območje 
držav članic Evropske unije. Primeri:

– službene poti izven držav EU niso upravičen 
strošek,

– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo) z območ-
ja držav, ki niso članice EU, ki bo svojo storitev (npr. 
usposabljanje, svetovanje) opravil v Sloveniji ali preko 
telekonferenc, je upravičen strošek.

Pri uveljavljanju in dokazovanju upravičenih stroš-
kov je potrebno upoštevati vsakokrat veljavna Navodi-
la organa upravljanja o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike za programsko ob-
dobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.
si/ekp/navodila).

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in 
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih 
aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Pogodbo in 
navodila ministrstva bo izbrani prijavitelj dolžan spošto-
vati pri izvajanju operacije.

9. Gospodarna raba sredstev in zbiranje ponudb
Upravičenec bo moral izvesti operacijo skladno z 

določili pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je potrebno 
upoštevati:

– načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelo transparentnosti javnega naročanja,
– načelo enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelo sorazmernosti.
Upravičenec bo pri porabi sredstev zavezan k zbira-

nju najmanj treh konkurenčnih ponudb v primeru, da bo 
vrednost naročila brez DDV enaka ali višja od 5.000,00 
evrov.

10. Zahteve glede informiranja in komuniciranja 
z javnostjo: upravičenec bo moral pri informiranju in 
komuniciranju v javnosti upoštevati 115. in 116. člen 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 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 splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Ured-
be Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju Uredbe 
(EU) št. 1303/2013) in Navodila organa upravljanja na 
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske po-
litike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zve-
zi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, 
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradi-
va, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za 
potrebe prihodnjih preverjanj.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in si-
cer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operaci-
je, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
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stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s 
strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno 
pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi 
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec 
bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poro-
čil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o 
izvedenih ukrepih.

13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih upravi-
čenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o ope-
raciji, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so 
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje pred-
vsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam 
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, na-
ziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operaci-
je: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.

15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo za 
namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 
27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (v nadaljevanju Ured-
be (EU) št. 1304/2013) dolžan spremljati in ministrstvu 
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
operacije, vključno z osebnimi podatki.

16. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 
71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 

z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja ena-
kih možnosti, in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 6. 
2021. Vloge z vsemi obrazci in prilogami morajo v za-
prti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na JR-ESS-2021-2023-SOCIAL-
NA VKLJUČENOST«, ki je del razpisne dokumentacije, 
prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila do nave-
denega roka predložena osebno ali je prispela po pošti 
v glavno pisarno na naslov Ministrstva za kulturo, Ma-
istrova ulica 10, Ljubljana ali če je bila do navedenega 
roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka. 
Glavna pisarna Ministrstva za kulturo sprejema vloge 
od ponedeljka do četrtka: od 9. do 15.30 in v petek: 
od 9. do 14.30.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

19. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred 
potekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spre-
meni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb ozi-
roma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma do-
polnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/jav-
ne-objave in v Uradnem listu RS.

20. 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 11. 6. 2021 ob 
10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, 
Ljubljana (sejna soba M10) in zaradi pričakovanega ve-
likega števila vlog ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja vlog 
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati 
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže 
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih ele-
mentov 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.

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

Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavi-
ne, kot jih določa 6. točka besedila tega javnega razpisa. 
Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu 
v danem roku dopolni.

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

Vloge, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, bodo 
s sklepom zavržene.

Vloge, ki ne bodo upoštevale z javnim razpisom na-
vedene opredelitve kohezijske regije sedeža prijavitelja 
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in izvajanja aktivnosti usposabljanj, višine zaprošenih 
sredstev sofinanciranja, obdobja izvajanja operacije in 
vključenosti vsaj ene od ciljnih ranljivih skupin, oprede-
ljenih po tem javnem razpisu, bodo zavržene.

Zavrnjene bodo vloge, ki ne bodo izpolnjevale po-
gojev upravičenosti, ki bodo dosegle manj kot 70 točk in 
ki bodo dosegle 70 ali več točk, vendar bodo razpolož-
ljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge.

Ministrstvo bo izbralo predloge operacij po postop-
ku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).

Postopek izbire ovrednotenja vlog bo vodila komisi-
ja. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne 
vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Vloge 
se bodo najprej preverile glede izpolnjevanja pogojev 
upravičenosti. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev 
upravičenosti, bodo izločene iz nadaljnjega ocenjeva-
nja. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoja upravičenosti, 
pa bodo ocenjene z merili za ocenjevanje. Vse popolne 
vloge bosta ločeno ocenila dva člana komisije. Če se 
oceni razlikujeta za 10 točk ali manj, se ocena oblikuje 
na osnovi povprečja obeh ocen. Če se bosta oceni raz-
likovali za več kot 10 točk, bo vlogo ocenil še tretji oce-
njevalec po izboru predsednika komisije. Ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Za sofinanciranje bodo predlagane operacije, ki 
bodo dosegle najmanj 70 točk, do porabe razpoložljivih 
sredstev. Če bo skupna vrednost predlaganih operacij, 
ki bodo dosegle najmanj 70 točk, presegla razpoložljiva 
sredstva, bodo imele prednost operacije z višjim števi-
lom točk.

Komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja obli-
kovala končne ocene in predlog liste operacij za sofinan-
ciranje, ki se bo predložil ministru. Na podlagi predloga 
komisije bo minister odločil o izboru operacij s sklepi.

Slovenija je v novem programskem obdobju po 
letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohezijski 
regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna 
Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohe-
zijsko regijo vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS).

KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslo-
venska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS 
sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koro-
ška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, jugovzho-
dna Slovenija in notranjsko-kraška). Delitev je dosto-
pna na strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministr-
stva/ministrstvo-za-kulturo/o-ministrstvu/sluzba-za-izva-
janje-kohezijske-politike-mk/.

Sredstva javnega razpisa se bodo med prijavitelje, 
ki bodo dosegli najmanj 70 točk, razdelila do porabe 
sredstev, ki so razpoložljiva za posamezno regijo.

Kohezijska regija posameznega prijavitelja se do-
loči glede na sedež in izvajanje aktivnosti usposabljanj.

Komisija bo izmed vlog, ki bodo dosegle enako šte-
vilo točk znotraj posamezne regije, dala prednost vlogi, 
ki bo v predvidene aktivnosti usposabljanja v okviru ope-
racije vključevala večje število udeležencev.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju pre-
dlaga manjšo višino sofinanciranja od zaprošene, če bo 
prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki 
niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega social-
nega sklada. V tem primeru bo komisija za ocenjevanje 
vlog ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju 
predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Ne-
strinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo 
kot odstop od vloge.

Če je operacija predlagana za sofinanciranje kot 
zadnje uvrščena znotraj posamezne regije in je ni mo-

goče sofinancirati v višini 100 % zaprošenih upravičenih 
stroškov, se prijavitelju ponudi višina sredstev, ki so še 
na razpolago. V primeru zavrnitve ministrstvo lahko pre-
ostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednji najvišje 
pozitivno ocenjeni operaciji.

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

21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkas-
neje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa o 
izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi k 
podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval 
na poziv, se šteje, kot da je umaknil prijavo. Sredstva 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 Ljubljana, 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. Predmet spo-
ra ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.

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

22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva na spletnem naslovu, https://www.gov.
si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/jav-
ne-objave/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete 
tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Suzani Podboj, vsak 
delovni dan med 9. in 14. uro. Za dodatne informacije pa 
lahko pokličete Službo za kulturne raznolikosti in člove-
kove pravice na tel. 01/369-59-17 med uradnimi urami 
(pon. in pet. od 9. do 12. ure, sre. od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure) ali pišete na elektronski naslov matej.
strahovnik@gov.si.

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

V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o 
dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sred-
stva po tem javnem razpisu na nepošten način, na pod-
lagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo 
lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunani-
mi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega 
prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev 
pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.

Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vroči-
tve zahtevka za vračilo sredstev.

Ministrstvo za kulturo

Št. 6102-7/2021-6 Ob-1943/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika o 

izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
objavlja
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obvestilo
o odprtju Javnega razpisa za izbor kulturnih  

programov na področju ljubiteljskih kulturnih  
dejavnosti na območju Mestne občine Nova  

Gorica, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  

(oznaka razpisa: Nova Gorica-PrR-2021)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča za-

interesirane prijavitelje, da s 23. aprilom 2021 odpira 
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov 
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2021 sofi-
nanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Razpis 
bo odprt od 23. aprila 2021 do 24. maja 2021.

Besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev 
bodo objavljeni z dnem odprtja javnega programskega 
razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si), prijav-
ni obrazci pa istega dne v aplikaciji za razpise JSKD 
(https://razpisi.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 6316-4/2021-4 Ob-1966/21

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana na podlagi 
38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 
– ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), 8. člena Pra-
vilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter 
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v na-
daljevanju: Pravilnik o postopkih), 4. člena Pravilnika 
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 
56/16 in 69/17; v nadaljevanju: pravilnik o koncesiji) in 
v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise – 
uradno prečiščeno besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 
z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 
6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 
z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 
6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z 
dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 
6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z 
dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 
6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 
z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 
6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z 
dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z 
dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 
6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z 
dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 
6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z 
dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021 in 
6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021 (v nadaljevanju: Me-
todologija) in Sklepom o Javnem razpisu za podelitev 
koncesije za izvajanje javne službe na področju razisko-
valne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v ob-
dobju 2022–2027 (razpis v letu 2021), št. 631-7/2021/4, 
z dne 5. 3. 2021 objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe  

na področju raziskovalne dejavnosti v obliki  
infrastrukturnih programov v obdobju 2022–2027

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repub-

like Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za 

izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejav-
nosti (v nadaljevanju: javni razpis) je izbira koncesionar-
ja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

Okvirni razrez sredstev za infrastrukturne progra-
me, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna 
dejavnost, določa Sklep o Javnem razpisu za podelitev 
koncesije za izvajanje javne službe na področju razisko-
valne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v 
obdobju 2022–2027, št. 631-7/2021/4 z dne 5. 3. 2021.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 
koncesija na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
infrastrukturnih programov se podeli raziskovalni orga-
nizaciji, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije 
(v nadaljevanju: RO).

4. Vrste prijav
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega infra-

strukturnega programa
RO, ki izvaja infrastrukturni program, katerega ob-

dobje financiranja se izteče 31. 12. 2021, lahko na 
javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja 
obstoječega infrastrukturnega programa (vrsta prijave 
»Nadaljevanje obstoječega programa«; v nadaljevanju: 
»Nadaljevanje obstoječega programa«).

4.2. Nov infrastrukturni program
RO, ki še nima infrastrukturnega programa, lahko s 

prijavo na javni razpis predlaga financiranje novega in-
frastrukturnega programa (vrsta prijave »Nova prijava«; 
v nadaljevanju: »Nova prijava«).

5. Pogoji
Koncesija je namenjena RO, ki izpolnjuje pogoje, 

predpisane s 17. členom pravilnika o koncesiji, 27. čle-
nom Zakona ter 62. in 68 členom Pravilnika o postopkih, 
in sicer:

– da je pravna oseba, vpisana v zbirko podatkov o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadalje-
vanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija;

– da izpolnjuje pogoje po Zakonu ter po izvršilnih 
predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje 
dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila razi-
skovalcev (najmanj dva raziskovalca) oziroma strokov-
nih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje 
izvajanja koncesionarne dejavnosti;

– da ima ustrezno opremo, prostore in infrastruk-
turo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne 
dejavnosti;

– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionar-
ne raziskovalne dejavnosti;

– RO, ki še nima infrastrukturnega programa, lahko 
prijavi infrastrukturni program le v primeru, da ob prija-
vi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni 
projekt;

– vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi 
samo en infrastrukturni program;

– vodja programa mora izpolnjevati pogoje, ki jih 
določa 30. člen Zakona;

– prijavitelj za isti namen oziroma aktivnost še ni 
sofinanciran iz državnega proračuna na podlagi drugih 
javnih razpisov.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja predlogov infrastruktur-
nih programov so definirani v Pravilniku o postopkih in v 
Metodologiji, v poglavju I.
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Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov 
so opredeljeni v 77. členu Pravilnika o postopkih.

Kriteriji, ki veljajo za RO, ki oddaja prijavo »Nada-
ljevanje infrastrukturnega programa«, so:

– Kakovost izvedene podporne dejavnosti,
– Kakovost prijave podporne dejavnosti,
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Za RO, ki infrastrukturnega programa še nima in 

oddaja prijavo »Nova prijava«, se prijava oceni po kri-
terijih:

– Kakovost prijave podporne dejavnosti,
– Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja.
Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost izvedene pod-

porne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastruktur-

nega programa (kazalnik 7.1.);
– Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno 

dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 7.2.);
– Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter dru-

ga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, 
tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti 
infrastrukture RO (kazalnik 7.3.);

– Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastruktur-
nimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji 
(kazalnik 7.4.);

– Pomen infrastrukturnega programa kot podpore 
sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih 
(kazalnik 7.5.).

Kriterij Kakovost izvedene podporne dejavnosti je 
ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 25 v skladu s 
prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak 
kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z 
Metodologijo.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovosti prijave pod-
porne dejavnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

– Pomen infrastrukture kot podpore za raziskovalno 
dejavnost in druge uporabnike (kazalnik 9.1.);

– Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter dru-
ga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, 
tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti 
infrastrukture RO (kazalnik 9.2.);

– Sodelovanje z uporabniki, drugimi infrastruktur-
nimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji 
(kazalnik 9.3.);

– Pomen infrastrukturnega programa kot podpore 
sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih 
(kazalnik 9.4.).

Kriterij Kakovosti prijave podporne dejavnosti je 
ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 20 v skladu s 
prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, vsak 
kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu z 
Metodologijo.

Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost 
izvedbe in upravljanja se uporablja naslednji kazalnik:

– Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih 
stroškov, blaga in storitev ter amortizacije (kazalnik 
6.10.).

Kriterij Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravlja-
nja je ovrednoten z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu 
s prvim odstavkom 77. člena Pravilnika o postopkih, 
vsak kazalnik pa z oceno na lestvici od 0 do 5 v skladu 
z Metodologijo.

Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril 
so konkretizirani v Metodologiji (poglavje I. Infrastruk-
turni programi).

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izva-
janje koncesionirane javne službe

Predvideni obseg za realizacijo tega razpisa zna-
ša okvirno 28 FTE letno. Upoštevajoč začasno ceno 

ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021 v višini 
25.449,00 EUR, ki je opredeljena s Sklepom o za-
časni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021, 
št. 410-4/2021-1, z dne 21. 1. 2021 v EUR, to pomeni 
712.572,00 EUR. Obseg se letno uskladi v skladu z 
veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve, od tega 
za posamezno obliko podpore raziskovalne dejavnosti:

– podpora raziskovalnim programom, ki vsebujejo 
elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbir-
ke 40 %,

– popularizacija znanosti 35 %,
– podpora znanstvenim zbirkam 10 %,
– instrumentalna podpora 15 %.
Javni razpis bo realiziran skladno s proračunskimi 

možnostmi.
Izbranemu infrastrukturnemu programu bo dode-

ljen letni obseg raziskovalnih ur za plače in prispevke 
delodajalca. Glede na obremenitve raziskovalcev z raz-
iskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Repub-
like Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izva-
janje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19 in 105/20) financirala 
posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za 
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

RO, ki jim bo dodeljena koncesija, se bo obseg sofi-
nanciranja neposrednih materialnih stroškov in stroškov 
storitev ter amortizacije določil na letni ravni skladno z 
veljavnimi predpisi.

V okviru izvajanja infrastrukturnih programov se 
sofinancira tudi izvajanje aktivnosti na ESFRI projek-
tih, na podlagi izhodišč Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) za pri-
pravo finančnega načrta agencije. Obseg sredstev za 
izvajanje ESFRI projektov se na tem javnem razpisu 
ne dodeljuje. Seznam in obseg sofinanciranja ESFRI 
projektov za izbrane izvajalce infrastrukturnih progra-
mov na tem javnem razpisu bo določilo ministrstvo na 
letni ravni skladno z veljavnimi predpisi. V OBRAZCU 2: 
ARRS-RI-ZP-2021 se v točki 5 podatki o ESFRI projek-
tih na označenih mestih navedejo, vendar ta vsebina ni 
predmet ocenjevanja tega javnega razpisa. JRO, ki v 
okviru infrastrukturnih programov izvajajo ESFRI pro-
jekte, izpolnijo OBRAZEC 4: Priloga ESFRI.

8. Izbor prijav infrastrukturnih programov, organ, 
ki bo opravil izbor koncesionarja in način plačila kon-
cesionarja

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po 
postopku in na način, kot ga določajo Pravilnik o postop-
kih, ta javni razpis in Metodologija.

Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih 
programov, prispelih na javni razpis, Znanstveni svet 
agencije (v nadaljevanju: ZSA) imenuje strokovno telo 
za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infra-
strukturnega programa ne more biti član strokovnega 
telesa.

Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita 
najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje po posa-
meznih kriterijih ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni 
obrazec, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kri-
terijih iz 77. člena Pravilnika o postopkih. Recenzent k 
številčni oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno 
oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Re-
cenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamez-
ne prijave infrastrukturnega programa. Oceno prijave 
uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata 
usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen 
pa pomeni skupno oceno prijave.
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Če agencija v postavljenem roku ne pridobi uskla-
jene ocene recenzentov prijave, strokovno telo določi 
dodatnega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem 
primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če 
je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta 
ocena velja kot skupna ocena prijave.

Usklajene ocene izražene v deležu maksimalne 
možne ocene na dve decimalni mesti glede na vrsto 
prijave, obravnava strokovno telo, ki za vsako obliko 
podpore raziskovalne dejavnosti iz devetega odstavka 
4. člena Pravilnika o postopkih posebej razdeli infra-
strukturne programe po kakovosti v tri skupine (A, B, C), 
pri čemer je program A najvišje kakovosti.

Prag za uvrstitev infrastrukturnih programov po ka-
kovosti v skupine:

Dosežena ocena, izražena 
v deležu maksimalne možne 
ocene 

Uvrstitev 
infrastrukturnega 

programa v razred
nad 89,99 % do 100 % A
nad 69,99 % do vključno 89,99 % B
do vključno 69,99 % C

Skupno financiranje RO glede infrastrukturne-
ga programa se praviloma ne spreminja. Poveča-
nje financiranja infrastrukturnega programa je možno 
le v primeru zadostnih razpoložljivih proračunskih 
sredstev javnega razpisa, in sicer za infrastrukturne 
programe, ki se uvrstijo v skupino A in B. Poveča-
nje infrastrukturnega programa se izvede na pred-
log strokovnega telesa glede na uvrstitev v skupino 
ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev 
javnega razpisa. Strokovno telo predlaga povečanje 
financiranja posameznega infrastrukturnega progra-
ma iz skupine A in B za 5 %. Nadalje strokovno telo v 
primeru preostanka razpoložljivih sredstev predlaga 
povečanje financiranja infrastrukturnih programov iz 
skupine A za dodatnih 5 %, na način da skupno pove-
čanje financiranja skupine A ne preseže 10 % glede 
na predhodno obdobje.

Rezultat obravnave na strokovnem telesu za oce-
njevanje infrastrukturnih programov je predlog pred-
nostnega seznama prijav infrastrukturnih programov z 
letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela, lo-
čeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 4. člena 
Pravilnika o postopkih.

ZSA obravnava predlog prednostnega seznama 
prijav infrastrukturnih programov, ki ga je pripravilo stro-
kovno telo, in sprejme predlog prednostnega seznama 
koncesioniranih infrastrukturnih programov, ki se finan-
cirajo, z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega 
dela, ločeno po oblikah podpore iz devetega odstavka 
4. člena Pravilnika o postopkih vključno s predlogom vi-
šine dodeljenih finančnih sredstev, ter predlog seznama 
zavrnjenih infrastrukturnih programov in ga posreduje 
ministrstvu, pristojnemu za znanost.

O podelitvi koncesije sprejme minister, pristojen za 
znanost odločbo. Izbranemu koncesioniranemu infra-
strukturnemu programu bo dodeljen letni obseg razisko-
valnih ur za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega 
programa. Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane 
raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno 
koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo bo s kon-
cesionarjem na podlagi odločbe o podelitvi koncesije 
sklenila agencija.

9. Začetek in obdobje trajanja koncesije: predvideni 
začetek financiranja infrastrukturnih programov je 1. 1. 
2022. Izbrane koncesionirane infrastrukturne programe 
bo agencija financirala šest let.

10. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v slo-

venskem in na označenih poljih tudi v angleškem jeziku.
10.1. Prijava »Nadaljevanje obstoječega progra-

ma«
V primeru, ko RO, ki oddaja prijavo »Nadaljevanje 

infrastrukturnega programa«, je prijava na javni razpis 
sestavljena iz:

– Prijave infrastrukturnega programa (IP) za ob-
dobje 2022–2027 – OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021 in

– Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa za 
obdobje 2015–2021 – OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega pro-
grama izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi obrazec:

– OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI.
10.2. Prijava »Nova prijava«
V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nova prijava«, se 

na javni razpis odda:
– Prijava infrastrukturnega programa (IP) za obdob-

je 2022–2027 – OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021.
V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega progra-

ma izvaja tudi ESFRI projekt, se odda tudi OBRAZEC 4: 
Priloga 1 – ESFRI.

11. Način, oblika in rok za oddajo prijav ter popol-
nost prijav

11.1. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavitelj mora prijavo oddati v tiskani in elektronski 

obliki. Obe obliki prijavne vloge (Prijava infrastruktur-
nega programa (IP) za obdobje 2022–2027 in Poroči-
lo o rezultatih infrastrukturnega programa za obdobje 
2015–2021), tiskana in elektronska, morata biti vsebin-
sko popolnoma enaki.

V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nadaljevanje ob-
stoječega programa«, se prijava na elektronski naslov: 
raz.infra@arrs.si odda na obrazcih:

– OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.RO.doc, kjer 
je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis,

– OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021-Št.RO.doc, kjer 
je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis.

V primeru, ko RO oddaja prijavo »Nova prijava«, 
se prijava na elektronski naslov: raz.infra@arrs.si odda 
na obrazcu:

– OBRAZEC 1: ARRS-RI-IP-2021–Št.RO.doc, kjer 
je Št.RO številka RO, ki oddaja prijavo na javni razpis.

V primeru, ko se v okviru infrastrukturnega progra-
ma izvaja tudi ESFRI projekt, se na elektronski naslov: 
raz.infra@arrs.si odda tudi obrazec:

– OBRAZEC 4: Priloga 1 – ESFRI-NazivESFRI.
doc, kjer je NazivESFRI naziv ESFRI projekta RO, ki 
oddaja prijavo na javni razpis.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za infrastruktur-
ne programe« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijavna vloga se šteje za pravočasno, če v tiskani 
obliki z vsemi izpolnjenimi obrazci prispe v glavno pisar-
no Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije do vključno 24. 6. 2021, do 14. ure. Kot pravo-
časna se šteje tudi prijavna vloga, oddana priporočeno 
na pošto v Sloveniji do vključno 24. 6. 2021, do 14. ure 
(upošteva se poštni žig). Prijava v elektronski obliki se 
šteje za pravočasno, če je oddana do vključno 24. 6. 
2021, do 14. ure.

11.2. Nepravočasne, nepravilno označene in ne-
popolne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (ni 
razvidno, da gre za prijavo na razpis, ali na kateri razpis 
se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) komisija za 
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odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim 
dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v prime-
ru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se 
prijava odpre).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana 
na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje 
vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni 
razpis. Če prijavitelj pravočasno ne odda elektronske 
prijave, gre za formalno nepopolno prijavo. Nepopolne 
prijave bodo obravnavane v skladu z 20. členom Pravil-
nika o postopkih.

12. Datum in kraj odpiranja prijav: komisija za od-
piranje prijavnih vlog bo predvidoma, dne 28. 6 2021, 
ob 10. uri na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljubljana odprla vse v roku dostavljene prijave.

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

14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.
arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agenci-
je http://www.arrs.gov.si oziroma pri Špresi Neziri, po 
tel. 01/400-59-63 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: spresa.neziri@arrs.si).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 34090-14/2021 Ob-1944/21
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o 

postopku in natančnejših pogojih za izbiro centrov 
za zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali 
z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe 
odločbe o sanitarni sečnji, o določitvi minimalne cene 
gozdnih lesnih sortimentov ter podrobnejšem postop-
ku prodaje gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 15/17 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro centrov za odkup, zbiranje oziroma 

predelavo lesa, okuženega ali z insekti 
napadenega, ki je predmet upravne izvršbe 
odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let
1. Predmet javnega razpisa: izbor centrov za od-

kup, zbiranje oziroma predelavo lesa, okuženega ali 
z insekti napadenega, ki je predmet upravne izvršbe 
odločbe o sanitarni sečnji za dobo dveh let na območju 
Slovenije.

2. Rok za zbiranje ponudb: do 7. 5. 2021 najkasneje 
do 8.30. Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti poslane 
priporočeno in morajo prispeti v tajništvo naročnika do 
zahtevanega datuma in ure predložitve ponudbe.

3. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za 
gozdove Slovenije – tajništvo, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na 
naslov naročnika. Ponudnik predloži ponudbo v zapeča-
tenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan.

4. Prijavitelj: na javni razpis se lahko prijavijo pravne 
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejav-
nosti na področju gozdarstva oziroma lesarstva,

– je odprt za dovoz sortimentov vsak delavnik naj-
manj od 8. do 14. ure,

– obveže se, da bo odkupoval sortimente od Zavo-
da za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) 
po najmanj minimalni odkupni ceni sortimentov v skladu 
z Uredbo,

– zagotavlja prevoz sortimentov s kamionske ceste 
do lokacij zbiranja sortimentov,

– na lokaciji zbiranja sortimentov postavi kontrolne 
lovne pasti za podlubnike v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo gozdov, pri čemer število in način postavitve 
pasti za podlubnike določi Zavod, in

– druge pogoje, ki se nanašajo na ukrepe varstva 
gozdov, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo gozdov.

Center ima lahko vzpostavljeno eno ali več loka-
cij, na katerih izvaja zbiranje sortimentov. Lokacije za 
zbiranje sortimentov so trajna ali začasna skladišča 
sortimentov, vzpostavljena v skladu s pogoji, določenimi 
v predpisih, ki urejajo varstvo gozdov, in v skladu s pred-
pisi o urejanju prostora, ter so v lasti ali najemu centrov.

5. Javno odpiranje ponudb: 7. 5. 2021 ob 10. uri 
na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana, v sejni sobi.

6. Razpisna dokumentacija: podrobnejši pogoji jav-
nega razpisa in ostale zahteve so razvidni iz razpisne 
dokumentacije, ki je dostopna na spletni strani Zavoda 
www.zgs.si.

7. Dodatne informacije: po razpisni dokumentaciji, 
po e-pošti na naslov zgs.tajnistvo@zgs.si.

Zavod za gozdove Slovenije

Št. 122-0012/2021-202 Ob-1945/21
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 

2390 Ravne na Koroškem na podlagi Odloka o sub-
vencioniranju socialno varstvene storitve socialne-
ga servisa E – oskrba (Uradno glasilo slovenskih ob-
čin, št. 52/2018, 7/2020), Sklepa o začetku postop-
ka in imenovanju komisije za izvedbo javnega razpi-
sa za subvencioniranje socialnega servisa E – oskrba 
št. 122-0012/2021-202 z dne 14. 4. 2021 in Sklepa o 
določitvi višine dohodkov in prihrankov upravičencev 
za subvencioniranje socialnega servisa (v nadaljevanju 
E – oskrba) št. 122-0012/2021-202 z dne 14. 4. 2021, 
objavlja

javni razpis
za subvencioniranje socialno varstvene storitve 

socialnega servisa (E – oskrba)
1. Predmet poziva: Občina Ravne na Koroškem bo 

subvencionirala socialno varstveno storitev socialne-
ga servisa (E – oskrba) občanom občine pod pogoji iz 
Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve 
socialnega servisa (E – oskrba) (Uradno glasilo sloven-
skih občin št. 52/2018, 7/2020 – v nadaljevanju odlok) 
in tega javnega razpisa, v obliki mesečne subvencije za 
obdobje 24 mesecev.

2. Upravičenci: upravičenci do subvencije so fizične 
osebe, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem v Občini Ravne na Koroškem ter tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejan-
sko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo pogoje iz 
tega razpisa.

3. Razpisni pogoji
Prijavitelji morajo v svoji prijavi predložiti vse do-

kumente, zahtevane v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, 

drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu te-
lesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do 
invalidnine ali so osebe z demenco;
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– bivajo sami ali skupaj z zakoncem oziroma zunaj-
zakonskim partnerjem, ki je ravno tako oseba starejša 
nad 70 let ali ima ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo sto-
pnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se 
uporablja za odločanje o pravici do invalidnine oziroma 
je oseba z demenco;

– njihovi dohodki ne smejo presegati cenzusa, ki je 
določen s sklepom župana in znaša

– 804,36 EUR za eno upokojeno osebo
– 1.206,54 EUR za dva upokojena zakonca ozi-

roma zunajzakonska partnerja

oziroma je skladen s Pravilnikom o dodeljevanju denar-
nih pomoči v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 57/2019);

– njihovo premoženje in višina prihrankov ne sme 
presegati višine, ki jo določa Zakon o socialno varstve-
nih prejemkih (ZSVarPre).

Dohodki:
Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije se 

upoštevajo dohodki in prejemki, prejeti v preteklih treh 
mesecih pred vložitvijo vloge. Ti dohodki so:

– Vsi obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki 
niso oproščeni plačila dohodnine.

Prosilec dohodek izkaže tako, da k vlogi priloži po-
trdilo o prejetih dohodkih in bančne izpiske za pretekle 
tri mesece pred vložitvijo vloge ter z izjavo dovoli občini 
pridobitev potrebnih podatkov pri FURS-u, Upravni enoti 
in morebitnih drugih institucijah, ki jih občina potrebuje v 
okviru upravnega postopka.

4. Višina subvencije
Z Odlokom o proračunu Občine Ravne na Koro-

škem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2018, 
7/2020) so za subvencije za E – oskrbo v letu 2021 
zagotovljena sredstva v višini 5.000 €.

Upravičencem se dodeli subvencija v višini 
24,40 €/mesečno za obdobje 24 mesecev (nepretrgo-
ma).

Občina Ravne na Koroškem bo zagotavljala sub-
vencijo do izteka 24 mesečnega obdobja, pri čemer bo 
za leti 2021 in 2022 subvencijo zagotavljala, če bodo 
sredstva za ta namen zagotovljena v sprejetih občinskih 
proračunih za leti 2021 in 2022.

V nobenem primeru subvencija ne more biti višja 
kot je mesečni strošek naročnine za storitev E – oskrbe. 
Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stro-
ške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

5. Merila za oblikovanje prednostnega vrstnega 
reda upravičencev

V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne 
zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije 
dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke 
in prihranke. Dodelitev subvencij poteka po zaporedju 
prednostnega vrstnega reda do porabe sredstev.

Osebe s slabšim socialnim statusom imajo pred-
nost pri pridobitvi subvencioniranja socialno varstvene 
storitve E – oskrba.

6. Ostale določbe
Prejemniki subvencije so dolžni po prejemu odločbe 

v roku, ki bo določen v odločbi o dodelitvi subvencije, 
Občino Ravne na Koroškem pisno obvestiti ali bodo 
sklenili pogodbo za izvajanje storitve in koristili odobreno 
subvencijo ter podati ustrezna dokazila za vzpostavitev 
storitve, sicer se šteje, da od odobrene subvencije od-
stopajo.

Z upravičenci do subvencije, ki bodo podali pisno 
obvestilo o sklenitvi pogodbe za izvajanje storitve in 
koriščenju odobrene subvencije, občino in izvajalcem 
storitve, se sklene Pogodba o dodelitvi subvencije za 

socialno varstveno storitev E – oskrba, v kateri se ure-
dijo medsebojne pravice in obveznosti.

Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je 
storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo 
o dodelitvi subvencije iz prejšnjega odstavka.

7. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija bo od 23. 4. 2021 do 

30. 6. 2021 dosegljiva na spletni strani Občine Ravne 
na Koroškem www.ravne.si pod rubriko objave in novi-
ce, javni razpisi in objave in v sprejemni pisarni občine.

Občina Ravne na Koroškem si pridržuje pravico, da 
morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot 
popravek na spletni strani največ 10 dni pred zaključk-
om razpisa.

Vloge na javni razpis morajo biti posredovane v 
zaprti ovojnici, označene s pripisom »Ne odpiraj – sub-
vencija E-oskrba«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
naveden polni naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je do 30. 6. 2021. Šteje se, da 
je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka odda-
na na pošti priporočeno na naslov Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem 
ali osebno prinesena v sprejemno pisarno občine do 
17. ure.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v 
roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani 
dobijo na Uradu za splošne in upravne zadeve, pri 
Darji Čepin, višji svetovalki II ali na tel. 02/82-16-022, 
GSM: 031/384-137, e-mail: darja.cepin@ravne.si.

8. Izid razpisa: prejete vloge bo komisija odpirala 
predvidoma v roku 5 dni od izteka roka za vložitev 
prijav. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanj-
kljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo 
dopolni v roku 5 dni. Občinska uprava izda odločbe 
o dodelitvi oziroma zavrnitvi subvencije in sklepe o 
zavržbi vlog predvidoma v roku 30 dni od datuma od-
piranja vlog.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 122-0013/2021-202 Ob-1946/21
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Ob-
čine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega 
in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 
2021, objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  

na področju humanitarnih dejavnosti  
za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno  

ogroženim občanom v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2021

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov na področju humanitarnih de-
javnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno 
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za 
leto 2021.
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4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo humanitarno de-
javnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načr-
tovanih dejavnosti.

Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, 
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem 
socialno ogroženim občanom v občini.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v 

Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno 
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne 
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk

– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta 
– 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine 

Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč (plačilo položnic) – 30 točk
– prehrambeni paketi – 30 točk
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk

– vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 

10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 

20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
je 18.000 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2021. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2021.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno petka 21. 5. 2021 v zaprti kuverti v 
sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri An-
dreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina 
Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne 
zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi na področju humanitarnih dejavno-
sti – 2021«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan 
točen naslov prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 25. 5. 2021 v pisar-
ni Urada za operativne in splošne zadeve, Občine Rav-
ne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 

pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka 23. 4. 2021.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za 
operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji sveto-
valki II, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 122-0014/2021-202 Ob-1947/21

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Ob-
čine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega 
in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 
2021, objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2021
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja 
odvisnosti od drog.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v 
ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načr-
tovanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z 
mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznova-
nosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz 
devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list 
RS, št. 50/12).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja 
odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne 
na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.

4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvaja-

nje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa v 

Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
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– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 1 leta 
– 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju in 

zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog v 
Občini Ravne na Koroškem:

– Preventivne delavnice ter sodelovanje s šolami, 
vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in raznimi pre-
davatelji – 30 točk

– Zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za 

osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, sveto-
valnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zazna-
vajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo 
zasvojenosti …) – 30 točk

– Vključenost preventivnih delavnic za mladostni-
ke (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, 
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in 
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno 
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske 
otroke …) – 30 točk

– Vključenost koordinacije aktivnosti in priprava na-
črta za vključitev programa v redni šolski plan – 20 točk

– Dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 
1 leta – 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:

1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za 
izvajanje programa do višine 900 €.

2. za izvajanje preventivnih programov prepreče-
vanja odvisnosti od drog – do višine 4.500 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2021. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2021.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno petka, 21. 5. 2021 v zaprti kuverti v 
sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne 
na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koro-
škem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako 
»Javni razpis – programi na področju preprečevanja 
odvisnosti od drog – 2021«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem. Na hrbtni strani mora biti napisan 
točen naslov prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 25. 5. 2021 v pisar-
ni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne 
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 23. 4. 2021.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o 
sofinanciranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Uradu za operativ-
ne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem pri 
Darji Čepin, višji svetovalki II, tel. 02/82-16-022 ali GSM 
031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 014-0004/2021-3(120) Ob-1948/21
Občina Slovenske Konjice na podlagi Zakona o or-

ganizaciji 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 in 49/16 – popr. 25/17 – 
ZVaj), 6. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih 
za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje 
programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, 
št. 46/10) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr.), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje programa 

predšolske vzgoje in varstva
Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvaja-

nje programa predšolske vzgoje in varstva na območju 
Občine Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice 
bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki 
izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih 
programov, kot so:

– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport Republike Slovenije o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje,

– da ima odločbo Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja,

– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki 
imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi 
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in mini-
malnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,

– da bo izvajal izključno javno veljaven program za 
predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Repub-
like Slovenije za splošno izobraževanje,

– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede 

na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše, s katero pred-

stavi program, ki ga izvaja ter vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot 

ga določa občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 

enega leta. Pričetek izvajanja koncesije je 1. 9. 2021. 
Koncesija se podeli za:

– en oddelek 1. starostnega obdobja
Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zaseb-

nik, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno 
veljavnih programov. Dokazila o izpolnjevanje pogojev, 
ki morajo biti priložena pri prijavi:

– veljavno dovoljenje Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje,

– odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih progra-
mov vzgoje in izobraževanja,

– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi strokovnimi 
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,

– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi poslovnimi 
prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in mini-
malnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,

– pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti pro-
grama,

– večletni poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni pro-

gram, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
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– izvod publikacije za starše s katero predstavlja 
program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela,

– izjavo, da bo opravljal dejavnost za ceno progra-
ma, kot jo določa občinski svet.

Merila za izbor koncesionarja in predložitev ponudb
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk. 

Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov 
za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost 
in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju 
programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in par-
kirna mesta.

2. nadstandardni program do 20 točk. Ocenjuje se 
program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa 
predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot 
ga predvideva dnevni program.

3. število oddelkov v posameznem okolišu do 
15 točk. Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik 
nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posamez-
nem razpisanem obdobju. Ponudba, ki vsebuje večje 
število oddelkov, kot je zahtevano, se oceni z najvišjim 
številom točk, ostale ponudbe pa se ocenijo s sorazmer-
no nižjim številom točk.

4. predlagana lastna cena programa, izdelana po 
veljavni metodologiji do 10 točk. Najugodnejša lastna 
cena programa dobi najvišje število točk, ostale soraz-
merno nižje število točk.

5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk. Večje 
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v 
središču posameznega območja.

6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk. 
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki 
je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim 
rokom dobi ponudnik eno točko manj.

7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk. 
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno 
opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da konce-
dent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (referen-
ce staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca). 
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali 
navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba 
ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa 
se z 0 točk.

Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki doseže največje 
skupno število točk glede na navedena merila. V prime-
ru, da največje skupno število točk dosežeta dva ali več 
ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti prijavitelj, ki bo 
dejavnost opravljal v središču posameznega območja, 
kjer so potrebe po izvajanju predmetne javne službe naj-
večje. V kolikor navedeni kriterij enakovredno izpolnjuje-
ta dva ali več ponudnikov, ima prednost pri izbiri tisti po-
nudnik, katerega ponudba je bila višje točkovana glede 
na merilo pod tč. 1 tega člena, kolikor navedeno merilo 
enakovredno izpolnjujeta dva ali več ponudnikov, ima 
prednost pri ponudbi tisti prijavitelj, katerega ponudba je 
bila višje točkovana glede na merilo določeno v točki 2.

Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti 
kuverti ter na prvi strani imeti oznako »Ne odpiraj – kon-
cesija vrtec« in navedenega naslovnika, na zadnji strani 
pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo 
oddajo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, 
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice ali pošljejo po po-
šti na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
3210 Slovenske Konjice. Kot pravočasne bodo veljale 
ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konji-
ce, najkasneje do srede, 26. 5. 2021, do 10. ure.

Komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponud-
be, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril 
oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na 

podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem 
postopku izda občinska uprava, na predlog tričlanske 
strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja. Naj-
kasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe konce-
dent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogod-
bo. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje 
predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko 
pogodbo.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 
v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari 
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ali jo zahtevajo po 
e-pošti na naslovu: marija.brecl@slovenskekonjice.si. 
Prav tako bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni 
spletni strani občine: www.slovenskekonjice.si. Informa-
cije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini 
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice 
pri Mariji Brecl na tel. 03/757-33-70 ali Katji Vipotnik na 
tel. 03/757-33-83 vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Občina Slovenske Konjice

Št. 322-0003/2021 Ob-1950/21
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 13/18), Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) in Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v 
Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 64/16; v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik) Občina Tolmin objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve  

v Občini Tolmin za leto 2021
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica 

padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za prireditve, ki dopolnjujejo turistič-
no ponudbo in pospešujejo turistično promocijo Občine 
Tolmin (v nadaljnjem besedilu: pomoč za turistične pri-
reditve), izvedene v letu 2021.

Pomoč za turistične prireditve se po tem javnem 
razpisu dodeljuje za naslednja namena:

1. Pomoč za turistične prireditve lokalnega pomena,
2. Pomoč za turistične prireditve širšega pomena.
Posamezni izrazi imajo po tem javnem razpisu na-

slednji pomen:
1. »Turistična prireditev« je prireditev, ki dopolnjuje 

turistično ponudbo in pospešuje turistično promocijo 
Občine Tolmin.

2. »Javna prireditev« je vsako organizirano zbira-
nje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, 
izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovo-
ljena vsakomur.

3. »Tradicionalna prireditev« je prireditev, ki se pod 
istim imenom in s podobno vsebino ponavlja skozi daljše 
časovno obdobje.

4. »Prireditev lokalnega pomena« je prireditev, ki 
je prepoznana in/ali uveljavljena na širšem ali celotnem 
območju Občine Tolmin in spodbuja povezovanje in so-
delovanje partnerjev na ravni Občine Tolmin.

5. »Prireditev širšega pomena« je prireditev, ki je 
prepoznana in/ali uveljavljena na regijskem, državnem 
in/ali širšem prostoru in spodbuja povezovanje in sode-
lovanje partnerjev na regijski, državni in/ali širši ravni.

6. »Glavna turistična sezona« je obdobje od 1. juni-
ja do vključno 30. septembra tekočega leta.

7. »Neprofitna prireditev« je prireditev, ki v finančni 
konstrukciji stroškov in virov financiranja prireditve ne 
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izkazuje dobička ali presežka prihodkov nad odhodki 
prireditve.

8. »Organizator prireditve« je pravna oseba, ki je 
nosilec vseh aktivnosti v zvezi z organizacijo, izvedbo in 
financiranjem prireditve in na katerega ime glasi, v skla-
du s predpisi s področja javnih zbiranj, potrjena prijava 
prireditve ali izdano dovoljenje za prireditev.

9. »Partner prireditve« je pravna oseba, na katero 
organizator prireditve prenese posamezne aktivnosti pri 
organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prireditve.

10. »Neprofitna organizacija« je organizacija, ki na 
podlagi zakona ali ustanovitvenega akta:

– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki upo-
rablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev,

– svojega premoženja ne deli med svoje ustanovi-
telje, člane ali druge osebe.

11. »Prireditveni prostor« je prostor, potreben za 
izvedbo prireditve.

12. »Upravičeni stroški« so stroški, za katere se 
pomoč za turistične prireditve po tem javnem razpisu 
lahko dodeli.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, namenjenih dodeljevanju pomoči za 

turistične prireditve za leto 2021, znaša 55.740,00 EUR.
Sredstva so v proračunu Občine Tolmin za leto 

2021 zagotovljena na proračunski postavki 041407 »Tu-
ristične prireditve«.

IV. Namen dodeljevanja pomoči za turistične prireditve
Namen pomoči za turistične prireditve je spodbuja-

nje potencialnih in delujočih organizacij k organiziranju 
in izvajanju turističnih prireditev lokalnega pomena in 
turističnih prireditev širšega pomena, ki zasledujejo na-
slednje cilje:

1. krepitev prepoznavnosti in ugleda Občine Tolmin 
kot privlačne turistične destinacije,

2. rast turističnega prometa v Občini Tolmin,
3. dvig blaginje in kvalitete življenja prebivalcev 

Občine Tolmin,
4. vzpostavitev in/ali krepitev partnerskega povezo-

vanja in sodelovanja na področju prireditvenega turizma.
V. Upravičeni stroški pomoči za turistične prireditve
Pomoč za turistične prireditve se lahko dodeli za 

naslednje upravičene stroške:
1. stroški prijave prireditve in pridobitve potrebnih 

dovoljenj za prireditev, vključno s stroški izdelave s tem 
povezanih elaboratov;

2. stroški najema in priprave prireditvenega prosto-
ra, vključno z infrastrukturo in opremo;

3. stroški priprave, izvedbe, koordinacije in vode-
nja programa prireditve, vključno s potnimi stroški in 
stroški namestitve ustvarjalcev in izvajalcev programa 
prireditve;

4. stroški oglaševanja in promocije prireditve;
5. stroški pogostitve do največ 10 odstotkov upravi-

čenih stroškov prireditve;
6. stroški varovanja prireditve;
7. stroški nujne medicinske pomoči;
8. stroški čiščenja prireditvenega prostora;
9. stroški zavarovanja prireditve;
10. stroški na prireditvi uporabljenih avtorskih in 

drugih del, ki izhajajo iz njihove zaščite.
Pomoč za turistične prireditve se ne dodeli za:
1. redne splošne stroške delovanja organizatorja in 

partnerjev prireditve,
2. stroške blaga, namenjenega prodaji na prireditvi,
3. investicijske stroške,
4. stroške dela prostovoljcev,
5. davek na dodano vrednost, druge davke in da-

jatve,

6. druge stroške, ki niso neposredno povezani z 
organizacijo in izvedbo prireditve.

Stroški prireditve morajo biti opredeljivi, preverljivi 
in dokazljivi z računi, s pogodbami in/ali drugimi vero-
dostojnimi knjigovodskimi listinami zunanjih izvajalcev 
storitev in/ali dobaviteljev blaga (v nadaljnjem besedilu: 
knjigovodska listina), ki glasijo na ime organizatorja 
prireditve.

Knjigovodska listina se lahko glasi tudi na ime part-
nerja prireditve, če je slednji kot sofinancer prireditve 
naveden v vlogi, predloženi na ta javni razpis, pri čemer 
se iz knjigovodske listine, ki glasi na ime partnerja pri-
reditve, ki ni neprofitna organizacija, izhajajoči stroški 
prireditve v celoti štejejo kot neupravičeni do dodelitve 
pomoči za turistične prireditve.

Stroški dela prostovoljcev, opravljenega pri organi-
zaciji in/ali izvedbi prireditve, se evidentirajo in vrednotijo 
na obrazcu iz razpisne dokumentacije.

V kolikor je zaradi ukrepov, ki so povezani z obvla-
dovanjem epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, 
v letu 2021 prireditev izvedena v omejenem obsegu in 
višina nastalih stroškov odstopa od prijavljenih v vlogi na 
javni razpis, se upravičencu izjemoma priznajo tudi drugi 
stroški izvedene prireditve, ki pa morajo biti neposredno 
povezani z organizacijo in/ali izvedbo prireditve, ki je 
predmet pogodbe o sofinanciranju prireditve.

VI. Upravičenci do pomoči za turistične prireditve
Do pomoči za turistične prireditve je upravičen or-

ganizator prireditve, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je pravno organiziran kot društvo, zveza društev, 

krajevna skupnost, ustanova, javni zavod, zavod, soci-
alno podjetje ali druga neprofitna organizacija;

2. ima sedež na območju Občine Tolmin;
3. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
4. je neprofitna organizacija;
5. je do dneva objave tega javnega razpisa registri-

ran in deluje najmanj 1 leto;
6. ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

dajatve, določene z zakonom;
7. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
8. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 

stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbri-
sa iz registra;

9. zagotavlja materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo prire-
ditve, ki je predmet vloge.

VII. Pogoji dodeljevanja pomoči za turistične pri-
reditve

Pogoji, ki jih mora prireditev izpolnjevati, da se po-
moč za turistične prireditve po tem javnem razpisu lahko 
dodeli, so naslednji:

1. prireditev je izvedena na območju Občine Tolmin;
2. prireditev je izvedena v letu 2021;
3. prireditev je javna;
4. prireditev je turistična;
5. prireditev je neprofitna;
6. prireditev je lokalnega ali širšega pomena;
7. finančna konstrukcija prireditve je zaprta, pri če-

mer organizator prireditve najmanj 25 odstotkov celotnih 
stroškov prireditve pokriva z lastnimi viri sredstev, pri 
čemer kot lastna vira sredstev organizatorja prireditve 
štejeta lastna finančna sredstva organizatorja prireditve 
in prostovoljno delo organizatorja prireditve (točka I.1. 
in točka II.1. iz preglednice »Predvideni viri financiranja 
prireditve« prijavnega obrazca);

8. pri organizaciji, izvedbi in/ali financiranju prire-
ditve poleg organizatorja prireditve sodeluje najmanj 
en partner;

9. prireditev je objavljena v koledarju prireditev;
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10. za prireditev je, v skladu s predpisi s področja 
javnih zbiranj, potrjena prijava prireditve ali izdano do-
voljenje za prireditev;

11. prireditev je organizirana in izvedena v skladu s 
predpisi s področja javnih zbiranj;

12. prireditev ne predstavlja redne dejavnosti orga-
nizatorja in partnerjev prireditve;

13. prireditev ni (so)financirana iz drugih virov pro-
računa Občine Tolmin;

14. za iste upravičene stroške prireditve niso dode-
ljeni drugi javni viri financiranja;

15. pri objavah programa prireditve, na promocijskih 
materialih prireditve in pri vseh drugih oblikah javnega 
nastopanja in predstavljanja prireditve je, upoštevaje 
pravila o uporabi celostne grafične podobe Občine Tol-
min, navedeno, da prireditev sofinancira Občina Tolmin.

Partner prireditve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
2. ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

dajatve, določene z zakonom;
3. ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin;
4. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, 

stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbri-
sa iz registra.

Poleg prej navedenih splošnih pogojev za dodelitev 
pomoči za turistične prireditve morajo biti izpolnjeni še 
naslednji posebni pogoji:

1. vlagatelj mora predložiti formalno popolno in prav-
no formalno ustrezno vlogo za dodelitev nepovratnih 
sredstev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

2. prireditev mora zasledovati vse štiri cilje, navede-
ne v IV. poglavju tega javnega razpisa;

3. računi in dokazila o plačilih stroškov, za katere 
se uveljavlja pomoč za turistične prireditve, morajo biti z 
datumom od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021, z izje-
mo dokazil o plačilih storitev, opravljenih v novembru in 
decembru 2021, in dokazil o plačilih blaga, dobavljenega 
v novembru in decembru 2021;

4. vrednost upravičenih stroškov prijavljene turi-
stične prireditve mora znašati najmanj 667,00 EUR in 
največ 5.334,00 EUR. Skupna višina upravičenih stroš-
kov prijavljene turistične prireditve je lahko tudi višja 
od 5.334,00 EUR, vendar pa se pri določitvi pomoči 
za turistične prireditve upravičeni stroški, ki presegajo 
zgornji prag upravičenih stroškov (5.334,00 EUR), ne 
upoštevajo.

VIII. Višina sofinanciranja
Pomoč za turistične prireditve znaša največ 75 od-

stotkov upravičenih stroškov prireditve.
Najnižji znesek dodeljene pomoči za turistične pri-

reditve v letu 2021 je 500,00 EUR, najvišji znesek pa 
4.000,00 EUR na posamezno prireditev.

IX. Vsebina vloge in priloge
Vloga za dodelitev pomoči za turistične prireditve 

(prijavni obrazec »Turistične prireditve 2021«) obsega:
1. podatke o vlagatelju in njegovi vlogi pri organizi-

ranju, izvedbi in financiranju prireditve;
2. podatke o partnerjih prireditve in njihovi vlogi pri 

organiziranju, izvedbi in/ali financiranju prireditve;
3. vsebinski, finančni in terminski načrt prireditve, 

ki je predmet vloge;
4. znesek zaprošenih nepovratnih sredstev;
5. izjavo o partnerstvu;
6. izjavo vlagatelja o drugih že prejetih in zapro-

šenih pomočeh iz drugih javnih virov za iste upravi-
čene stroške prireditve in o že prejetih in zaprošenih 
pomočeh iz drugih virov proračuna Občine Tolmin za 
isti namen;

7. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
8. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in material-

no odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, 
popolna in resnična.

Vlagatelj mora vlogi (prijavnemu obrazcu »Turistič-
ne prireditve 2021«) priložiti naslednje priloge:

1. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis 
iz sodnega registra za vlagatelja (AJPES, http://www.
ajpes.si), ki ni starejši od 30 dni od datuma oddaje vlo-
ge na ta javni razpis in iz katerega so razvidni osnovni 
podatki, datum vpisa pri registrskem organu in pravno-
organizacijska oblika vlagatelja;

2. izpis iz poslovnega registra oziroma redni izpis 
iz sodnega registra za vsakega v vlogi navedenega 
partnerja prireditve (AJPES, http://www.ajpes.si), ki ni 
starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge na ta javni 
razpis in iz katerega so razvidni osnovni podatki, datum 
vpisa pri registrskem organu in pravnoorganizacijska 
oblika posameznega partnerja prireditve;

3. originalno potrdilo pristojnega organa (FURS), da 
ima vlagatelj poravnane vse davke in prispevke, določe-
ne z zakonom, ki ni starejše od 30 dni od datuma oddaje 
vloge na ta javni razpis;

4. parafiran vzorec pogodbe.

X. Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog:
1. tradicionalnost prireditve:
– ni tradicionalna (v letu 2021 se bo izvedla prvo ali drugo leto) 0 točk
– postaja tradicionalna (v letu 2021 se bo izvedla tretje, četrto ali peto leto) 5 točk
– je tradicionalna (v letu 2021 se bo izvedla šesto ali več kot šesto leto) 10 točk
2. organizator in partner(ji) prireditve pokrivajo višji delež vseh stroškov prireditve z lastnimi viri sredstev, in sicer:
– do vključno 40,00 % 5 točk
– nad 40,00 % do vključno 60,00 % 10 točk
– nad 60,00 % 15 točk
3. v finančni konstrukciji prireditve pričakovan delež sofinanciranja upravičenih stroškov prireditve iz proračuna 
Občine Tolmin znaša:
– nad 50,00 % 5 točk
– nad 25,00 % do vključno 50,00 % 10 točk
– do vključno 25,00 % 20 točk
4. prireditev je finančno zahtevna:
– upravičeni stroški prireditve znašajo do vključno 2.000,00 EUR 0 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 2.000,00 EUR do vključno 5.000,00 EUR 3 točke
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 5.000,00 EUR do vključno 15.000,00 EUR 6 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 15.000,00 EUR do vključno 25.000,00 EUR 10 točk
– upravičeni stroški prireditve znašajo več kot 25.000,00 EUR 20 točk
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5. trajanje prireditve:
– prireditev traja en dan 0 točk
– prireditev traja dva dni 6 točk
– prireditev traja več kot dva dni 15 točk
6. v pripravo, izvedbo, koordinacijo in vodenje programa prireditve je vključeno večje število ustvarjalcev in 
izvajalcev z območja Občine Tolmin:
– en ali dva lokalna ustvarjalca in/ali izvajalca 0 točk
– tri do pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev 5 točk
– več kot pet lokalnih ustvarjalcev in/ali izvajalcev 10 točk
7. prireditev je organizacijsko zahtevna:
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je potrebna prijava prireditve 0 točk
– v skladu s predpisi s področja javnih zbiranj je za prireditev potrebno pridobiti dovoljenje pristojne 
upravne enote 10 točk
8. namen prireditve (točke znotraj tega kriterija se seštevajo):
– prireditev prispeva k promociji in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev 5 točk
– prireditev povezuje in promovira kulturo, lokalno kulturno dediščino in lokalne naravne vrednote 5 točk
– prireditev je prijazna do okolja in dviga ekološko ozaveščenost obiskovalcev in turistov 5 točk
– prireditev povezuje in promovira aktivno preživljanje prostega časa, šport, rekreacijo in doživetja 5 točk
9. prireditev obsega vsebinsko raznolik program časovno in/ali prostorsko nepovezanih prireditvenih dogodkov:
– prireditev obsega en vsebinski, časovno in/ali prostorsko (ne)povezan dogodek 0 točk
– prireditev obsega dva ali tri vsebinske, časovno in/ali prostorsko (ne)povezane dogodke 8 točk
– prireditev obsega več kot tri vsebinske, časovno in prostorsko (ne)povezane dogodke 15 točk
10. raven izvajanja prireditve:
– lokalna 5 točk
– regijska 10 točk
– državna ali širša 20 točk
11. prireditev spodbuja povezovanje in sodelovanje večjega števila partnerjev:
– en partner 0 točk
– dva ali trije partnerji 3 točke
– štirje ali več partnerjev 7 točk

vrže s sklepom. Zavržene bodo tudi vloge, predložene 
s strani neupravičenega vlagatelja, in vloge, ki bodo 
predložene kot tretja ali nadaljnje vloge istega vlagatelja.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih 
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so 
bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog. Vloga je formalno popolna, če 
vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, določene v 
razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna, 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, 
da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno 
nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v prej navedenem roku 
ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ ob-
činske uprave zavrže s sklepom.

Komisija v roku 8 dni od dneva izteka roka za do-
polnitev vlog opravi strokovni pregled formalno popolnih 
vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo ugotovi 
njeno pravno formalno ustreznost. Vloga je pravno for-
malno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z 
nameni in upravičenimi stroški, določenimi s tem javnim 
razpisom.

Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni 
organ občinske uprave zavrne s sklepom. Zavrnjene 
bodo tudi vloge, ki ne bodo dosegle minimalnega šte-
vila točk, potrebnih za dodelitev pomoči za turistične 
prireditve.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oce-
ni na podlagi meril, določenih s tem javnim razpisom. 
Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene 
dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih doka-
zil ter podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za 
posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov 
oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni 
z 0 točkami.

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog 
upravičencev do dodelitve pomoči za turistične prire-
ditve.

Vloge bodo ocenjene na podlagi zgoraj naštetih 
meril. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko vloga 
doseže, znaša 162 točk. Minimalno število točk, ki jih 
mora vloga doseči, da lahko upraviči dodelitev pomoči 
za turistične prireditve, je 50 točk.

XI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije do vključno petka, 21. maja 
2021, do 11. ure.

Vlagatelj odda vlogo, ki vsebuje izpolnjene, podpisa-
ne in žigosane vse sestavne dele prijavnega obrazca za 
namen, na katerega se vlagatelj prijavlja. Vlogi obvezno 
priloži priloge, ki so navedene na prijavnem obrazcu.

Vloge morajo biti poslane s priporočeno pošto ali 
oddane osebno v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »Ne 
odpiraj, Javni razpis – Turistične prireditve 2021«, na na-
slov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti 
na Občino Tolmin najkasneje v petek, 21. maja 2021, 
do 11. ure.

Vlagatelj lahko na ta javni razpis predloži največ 
dve vlogi, pri čemer mora biti vsaka vloga oddana v svoji 
ustrezno opremljeni ovojnici.

XII. Obravnavanje vloge
Prispele vloge bo po izteku prijavnega roka obravna-

vala Komisija za turistične prireditve (v nadaljnjem bese-
dilu: komisija), ki jo imenuje župan Občine Tolmin. Odpira-
nje vlog bo izvedeno v roku 8 dni od dneva zaključka raz-
pisnega roka za vložitev vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo opravila pregled vlog ter jih obravnavala 
na podlagi pogojev in ocenila na podlagi meril, določenih s 
tem javnim razpisom. Komisija lahko preveri utemeljenost 
in realnost v vlogi navedenih upravičenih stroškov prijavlje-
ne prireditve in drugih podatkov ter dejstev in v ta namen 
zahteva dodatna dokazila in pojasnila. Komisija resničnost 
podatkov iz vloge lahko vzorčno preveri tudi na terenu.

Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opre-
mljenih ovojnicah pristojni organ občinske uprave za-
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Znesek pomoči za turistične prireditve, ki se dodeli 
posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb 
pravilnika in tega javnega razpisa, rezultatov ocenjeva-
nja vlog, višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja 
in višine razpoložljivih sredstev.

Na podlagi predloga komisije pristojni organ ob-
činske uprave izda posameznemu vlagatelju sklep, s 
katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči za turi-
stične prireditve. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa 
s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni 
od dneva odpiranja vlog. Zoper sklep je v 8 dneh od 
dneva vročitve možna pritožba na župana. Župan o 
pritožbi odloči v roku 8 dni s sklepom. Odločitev župana 
je dokončna.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi po-
moči za turistične prireditve in skladno z določbami 
pravilnika in tega javnega razpisa bosta Občina Tolmin 
in upravičenec sklenila pogodbo o sofinanciranju pri-
reditve, s katero bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti.

Na podlagi podatkov iz vloge, predložene na ta 
javni razpis, in pogodbe o sofinanciranju prireditve sta 
upravičenec in partner prireditve dolžna skleniti pogod-
bo o partnerstvu, s katero uredita medsebojne pravice 
in obveznosti.

Upravičencu se dodeljena pomoč za turistične pri-
reditve iz proračuna Občine Tolmin izplača na podlagi 
zahtevka za izplačilo, kateremu mora upravičenec pri-
ložiti vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve, 
vključno z dokazili o vseh nastalih stroških prireditve in 
drugimi dokazili o izvedbi prireditve (v nadaljnjem be-
sedilu: poročilo o prireditvi). Poročilo o prireditvi upravi-
čenec predloži na obrazcu iz razpisne dokumentacije.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec od 
dneva veljavnosti pogodbe o sofinanciranju prireditve 
dalje črpa predplačilo v višini skupaj največ 50 odstotkov 
dodeljene pomoči za turistične prireditve. Predplačilo 
upravičenec uveljavlja na podlagi zahtevka za pred-
plačilo, kateremu mora priložiti račune in/ali pogodbe o 
dotlej nastalih stroških prireditve, iz naslova katerih uve-
ljavlja predplačilo. Predplačilo se upravičencu izplača v 
višini iz priloženih finančnih dokazil izhajajočih nastalih 
upravičenih stroškov prireditve, pri čemer skupna višina 
predplačila lahko znaša največ 50 odstotkov dodelje-
ne pomoči za turistične prireditve. Izplačilo preostalega 
dela dodeljene pomoči za turistične prireditve iz prora-
čuna Občine Tolmin upravičenec uveljavlja po izvedbi 
prireditve, in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo, 
kateremu mora priložiti poročilo o prireditvi, kot določa 
prejšnji odstavek.

XIII. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih pomoči 

za turistične prireditve opravljata pristojni organ občin-
ske uprave in komisija.

Upravičenec do pomoči za turistične prireditve, pri 
katerem se ugotovi, da:

1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali

2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi nere-
sničnih navedb, ali

3. je za isti namen pridobil sredstva iz drugih virov 
proračuna Občine Tolmin, ali

4. so mu bila za iste upravičene stroške prireditve 
dodeljena sredstva iz drugih javnih virov financiranja, ali

5. je kršil druga določila pogodbe o sofinanciranju 
prireditve,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč za turistične prireditve 
v celoti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sred-

stev. V tem primeru upravičenec izgubi tudi pravico do 
pridobitve pomoči za turistične prireditve za leto 2022.

XIV. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri kateri lahko 
predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo 
dodatna pojasnila o javnem razpisu: brezplačna razpis-
na dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa jo v tem roku v času 
uradnih ur vlagatelji lahko dvignejo v tajništvu Občine 
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Dodatne 
informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko 
zainteresirani dobijo pri Janji Bičič, na tel. 05/381-95-30, 
in Moniki Klemenčič, na tel. 05/381-95-19, ob ponedelj-
kih, sredah in petkih od 8. do 11. ure, ali na elektronskih 
naslovih janja.bicic@tolmin.si in monika.klemencic@
tolmin.si.

Občina Tolmin

 Ob-1957/21
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o 

proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni 
list RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ve-
like Lašče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 5/15 in Uradni list 
RS, št. 48/19, 58/21)

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega  

proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja  
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče  

v letu 2021
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih 

sredstev iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe:
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 

primarno kmetijsko proizvodnjo
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kme-

tijski proizvodnji
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Višina sredstev za naložbe na kmetijskih gospodar-

stvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč 
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji, podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski 
proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij je 
skupno 45.000 eurov. Višina sredstev za urejanje kme-
tijskih zemljišč in pašnikov ter za pomoč za gradnjo in 
obnovo gozdnih vlak je skupno 15.000 eurov.

I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo

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

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zaku-
pu, ki ležijo na območju občine;

– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 
4 GVŽ;

– v primeru nakupa živali mesne pasme pa so upra-
vičenci kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev, ki dejavnost primarne kmetijske 
proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha kmetijskih povr-
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šin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine in na 
kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 goveje živali.

2. Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove) 

do tržne vrednosti sredstev,
– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih 

plemenskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in 
krav mesne pasme,

– splošni stroški, na področju izdatkov iz prve in 
druge alineje kot so plačila za storitve arhitektov, inženir-
jev in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja v zvezi 
z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za 
študije izvedljivosti,

– pridobitev ali razvoj računalniške programske 
opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic 
in blagovnih znamk.

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

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot 

so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti, 
režijski stroški in stroški zavarovanja.

3. Višina pomoči je:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov 
za živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen 
strošek;

– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih 
pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospo-
darstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;

– 70 evrov na žival za nakup telet mesne pasme 
(za isto žival se lahko dobi finančno pomoč le enkrat);

– 1.000 evrov na kmetijsko gospodarstvo za na-
kup licenciranega bika mesne pasme pri čemer je isto 
kmetijsko gospodarstvo do pomoči upravičeno enkrat 
na dve leti;

– 200 evrov na žival za nakup brejih plemenskih 
telic in krav mesne pasme do starosti petih let, pri čemer 
je obvezna nadaljnja reja 5 let, razen v primeru višje sile;

– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 
gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni 
upravičen strošek.

Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo, za na-
kup plemenskih živali pa dodatnih največ 1.000 evrov 
na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek pomoči se 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.

4. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom raču-
na od 1. 12. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na 
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-

stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 
na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja 
na območju občine in dejavnost primarne kmetijske pro-
izvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin 
v lasti ali zakupu.

2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-
cije;

– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže za 
pašo živali, pašni aparati);

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

3. Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
kadar so upravičeni do sofinanciranja,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč,

– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali 

za obnovo pašnika.
4. Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agro-

melioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek,
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika 

in opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer 
DDV ni upravičen strošek;

Najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem 
gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
1.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za ne-
zahtevne agromelioracije in 2.000 eurov na leto na kme-
tijsko gospodarstvo za ureditev pašnika. Znesek pomoči 
se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem sektorju.

5. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datu-
mom računa od 1. 12. 2020 dalje.

6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma 
z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in 
naložbo na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proi-
zvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetij-
ske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 

po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

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

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinan-
ciranja;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov.
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4. Višina pomoči je:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na pod-

ročju predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni upra-
vičen strošek;

– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe, 
pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Najvišji skupni znesek pomoči za naložbe na kme-
tijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 
3.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek 
pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi 
komisije (EU) št. 1407/2013.

Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa 
od 1. 12. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na 
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve 
leti.

5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-

stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, z ob-
močja Občine Velike Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha 
gozdnih zemljišč na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno 

kladivo), nasipni material.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove 

Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, prek ka-

terih poteka gozdna vlaka,
– predračun stroškov.
4. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov. 

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo 
tega ukrepa je 500 eurov na lastnika gozda oziroma 
kmetijsko gospodarstvo na leto, ne glede na določilo 
iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z 
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis 
pomoči po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013.

Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom 
računa od 1. 12. 2020 dalje.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kme-
tijski proizvodnji

1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodar-
stva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 
na območju občine.

2. Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo 

živali (koprološke preiskave pri govedu in drobnici, sero-
loške preiskave in kontrola uvoženega semena goveda 
in drobnice na prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete 
v nacionalnih ukrepih);

– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produk-

tivnih živali (osemenjevanje z biki mesnih pasem šarole, 
limuzin, aberdin angus);

– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
3. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, pri 

čemer DDV ni upravičen strošek. Znesek pomoči se 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli sku-
pni znesek de minimis v kmetijskem sektorju.

Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom 
računa od 1. 12. 2020 dalje.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
1. Upravičenci do pomoči so udeleženci izobraže-

vanja kmetijskih programov, ki so predvideni za nasle-
dnike kmetij.

2. Višina pomoči do 500 eurov/dijaka ali študenta 
v tekočem letu.

Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev gle-
de na datum prejema oziroma oddaje vloge.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca pri-
ložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Veli-
ke Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave 
je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@
velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Ob-
čina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.

Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo 
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so 
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo 
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci 
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za 
oddajo vlog je 30. 11. 2021.

Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike 
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tom-
sic-lusin@velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče

 Ob-1958/21
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka o 

proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Uradni list 
RS, št. 81/19, 30/21) in Pravilnika o dodeljevanju finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni 
list RS, št. 48/19)

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2021
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne 
družbe,

– fizične osebe, ki imajo status samostojnega pod-
jetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majh-
ne podjetnike,

– registrirani sobodajalci.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja, 

navedena v 4. členu Pravilnika o dodeljevanju finanč-
nih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 48/19).

Predmet javnega razpisa je:
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delov-

nih mest
III. Promocijske aktivnosti na področju malega go-

spodarstva
IV. Spodbujanje sobodajstva
Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo 

gospodarstvo, dodeljevanje nepovratnih sredstev za od-
piranje novih delovnih mest in promocijske aktivnosti na 
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področju malega gospodarstva je skupno 58.000 eurov, 
višina sredstev za spodbujanje sobodajstva je 12.000 
eurov.

I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, 

vezano na novo investicijo na območju Občine Velike 
Lašče,

– investicije v komunalno in infrastrukturno opre-
mljanje zemljišča,

– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih 
prostorov na območju občine,

– nakup strojev in opreme,
– nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izbolj-

šav ter blagovnih znamk.
Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora 

za namen pridobitve sredstev ohraniti v Občini Velike 
Lašče vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v 
nakup nove strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti.

2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 
sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15 % upraviče-
nih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina 
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov 
letno.

Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom 
računa od 1. 12. 2020 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delov-
nih mest

1. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih 
delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.

Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samo-
zaposlitve:

– samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in 
poslovanjem v Občini Velike Lašče,

– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja doda-

tne zaposlitve:
– sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni 

čas,
– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstve-

no zavarovanje,
– na novo odprto delovno mesto je zaposlena ose-

ba s stalnim bivališčem na območju Občine Velike La-
šče,

– zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in po-
slovanjem v Občini Velike Lašče,

– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
– brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela za-

dnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih 
družbah.

2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 
sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 eurov na po-
samezno novo zaposlitev za samozaposlitve in nove 
zaposlitve, sklenjene od 1. 12. 2020 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

III. Promocijske aktivnosti na področju malega go-
spodarstva

1. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in pod-
jetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in v 
tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z name-
nom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki 
in storitvami.

Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroš-
kov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma 
največ do 800 eurov za izvedeno aktivnost na upravi-
čenca. Podjetniki so upravičeni do sofinanciranja ene 
promocijske aktivnosti letno. Upravičeni stroški so stro-
ški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški 
promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev 
na sejmu.

2. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 12. 
2020 dalje.

3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

IV. Spodbujanje sobodajstva
1. Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro 

in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu o 
gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano 
dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmoglji-
vosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru 
nastanitvenih obratov.

2. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev pro-

storov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno 

povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmo-
gljivosti,

– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinan-

ciranja.
3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih 

sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 50 % upraviče-
nih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina 
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov 
letno.

Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom 
računa od 1. 1. 2020 dalje.

4. Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva 

po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po 
zaključeni investiciji,

– poravnana turistična taksa v preteklem koledar-
skem letu,

– naložba se mora izvesti na območju Občine Veli-
ke Lašče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,

– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno 
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvaja-
nje dejavnosti).

5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca 
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.

6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev 
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.

Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini 
Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. 
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov 
obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na 
naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Ve-
like Lašče.

Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo 
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so 
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo 
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci 
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi 
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za 
oddajo vlog je 30. 11. 2021.

Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike 
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tom-
sic-lusin@velike-lasce.si).

Občina Velike Lašče
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Št. 611-1/2021-2 Ob-1959/21
Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Za-

kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16, 11/18 
in 30/18), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17) in na podlagi 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vipava (Uradni list RS, št. 2/12, 36/21)

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna 

Občine Vipava v letu 2021
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, 

Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks 
05/364-34-12, e pošta: obcina@vipava.si.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2021.

3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, ne-
profitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, 
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev 
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih,

– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izka-

žejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s 
katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti 
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma 
določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini 
poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki 
so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na 
podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščene-
ga organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k so-
oblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali 
prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega 
praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za 
Občino Vipava.

Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz 
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12, 36/21), in sicer 
za naslednje vsebine:

– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instru-
mentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, lite-
rarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video 

in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru progra-
mov kulturnih društev;

– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih 
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje av-
torskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;

– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na 
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na 
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 
festivalih in tekmovanjih;

– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih ka-
drov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju 
kulture;

– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev 
na področju kulture za izvajanje rednih programov in 
kulturnih dejavnosti.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Obči-

ne Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 
2021 (Uradni list RS, št. 13/21, 31/21), na proračun-
ski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18002 
Sofinanciranje kulturnih programov«. Okvirna vrednost 
razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih pro-
gramov v Občini Vipava v letu 2021 znaša do višine 
40.000,00 EUR.

Glede na razglašeno epidemijo si občina pridružuje 
pravico, da ne razdeli celotne višine sredstev.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2021.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Ob-
čine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko 
razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo v 
prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba 
Majda Sever, tel. 05/36-43-411.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis kultura 2021 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je do 24. maja 2021. 
Šteje se, da je vloga pravočasna v kolikor je zadnji dan 
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena 
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem 
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obve-
ščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava
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Razpisi delovnih mest

št. 11/2021, z dne 14. 4. 2021, sprejetega na 7. redni 
seji Skupščine SPZ d.o.o., Skupščina družbe ponovno 
razpisuje prosto delovno mesto

direktorja družbe
s 4 letnim mandatom

Za prosto delovno mesto direktorja družbe lahko 
kandidira vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ra-
zen osebe, ki:

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine za obdobje 
petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani 
kazni zapora,

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi oprav-
ljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno 
obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z do-
ločbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o 
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po prav-
nomočnosti sodbe.

Kandidati za prosto delovno mesto direktorja druž-
be morajo poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje 
pogoje:

– da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe 
tehnične, ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in od tega 
najmanj 3 leta na vodilnih delovnih mestih.

K prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti 
predlog programa in razvoja družbe za naslednje man-
datno obdobje.

Prijavo na razpis, skupaj z dokazili o izpolnjeva-
nju razpisanih pogojev in predlogom razvoja družbe za 
mandatno obdobje, morajo kandidati poslati v zaprtih 
ovojnicah v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS in dru-
gih sredstvih javnega obveščanja, dne 23. 4. 2021, na 
naslov: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., 
Cesta zmage 16b, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako 
»skupščina – za razpis«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Skupščina Stanovanjskega podjetja  

Zagorje ob Savi d.o.o.

 Ob-1962/21
Svet Biotehniške šole Maribor, Vrbanska c. 30, 

Maribor, na podlagi sklepa št. 105, ki je bil sprejet na 
dopisni seji sveta zavoda dne 16. 4. 2021, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja

Kandidat/ka mora izpolnjevati pogoje v skladu z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – 
ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 10. 2021. Delo na 
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

 Ob-1951/21
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS, št. 121/91 in naslednje spremembe), 8. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno infor-
macijskega centra Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 17/00, 55/13) in 16. člena Statuta Razvojno infor-
macijskega centra Slovenska Bistrica z dne 1. 9. 2000 
svet zavoda Razvojno informacijskega centra Slovenska 
Bistrica objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda
»Razvojno informacijski center  

Slovenska Bistrica«
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-

dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj sedmo stopnjo strokovne izobrazbe 

(najmanj visokošolsko izobrazbo),
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– ima organizacijske sposobnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– aktivno obvladajo angleški ali nemški jezik,
– imajo vodstvene izkušnje in izkušnje z vodenjem 

projektov,
– imajo izkušnje s pripravo strateških razvojnih do-

kumentov, pridobivanjem evropskih sredstev ter sodelo-
vanjem z mednarodnimi institucijami in gospodarstvom,

– imajo izkušnje s področja regionalne politike in 
lokalne samouprave,

– imajo izkušnje z javnimi naročili in kadrovskim 
poslovanjem,

– obvladujejo programska orodja za samostojno 
delo z osebnim računalnikom,

– imajo vozniški izpit »B« kategorije.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna sto-
pnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena,

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih po-
gojev,

– kratek življenjepis s programom dela,
– obrazložitev izpolnjevanja prednostnih meril.
Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandatne 

dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 
O izidu bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od izbire 
kandidata.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, ozna-
čeni s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja 
RIC Slovenska Bistrica« v roku 8 dni od objave razpisa, 
priporočeno po pošti na naslov: Razvojno informacijski 
center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Formalno nepopolne in nepravočasne vloge ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-

sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda Razvojno informacijskega  
centra Slovenska Bistrica

 Ob-1952/21
Na podlagi 9. člena Akta o ustanovitvi družbe Sta-

novanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o. in sklepa 
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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.

Kandidat/ka mora k vlogi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in 
naslednja dokazila: potrdila o izobrazbi, nazivu, oprav-
ljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, po-
trdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, ki ga izda 
Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat 
ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbri-
sanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotak-
ljivost iz Ministrstva za pravosodje. Potrdila ne smejo biti 
starejša od enega meseca.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet Biotehniške šole Maribor, Vrban-
ska c. 30, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Biotehniške šole Maribor
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Druge objave

 Ob-1988/21

Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o 
preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, 
št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. US, 
63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17; v nadaljnjem be-
sedilu: ZPOmK-1) in petega odstavka 11. člena Sklepa 
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za 
varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12 in 37/18) 
Vlada Republike Slovenije objavlja

javni poziv
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo  

za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije 
za varstvo konkurence

(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv, s 
katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidi-
rajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije 
za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agenci-
ja). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

(2) Za člana sveta se lahko prijavi kandidat, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. je državljan Republike Slovenije,
2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki 
skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

3. je ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje 
nalog člana sveta,

4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega deja-

nja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
6. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno 
kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila 
pogojno odložena.

(3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni 
uslužbenec, zaposlen v agenciji.

(4) Vlada Republike Slovenije pri predlaganju kan-
didatov za člane sveta uporablja kriterij strokovnosti in 
usposobljenosti osebe na področju dela agencije.

(5) Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, 

ki je dostopen na spletni strani: https://europa.eu/euro-
pass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=sl

2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakon-
sko določene pogoje za imenovanje za člana sveta,

3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike 
Slovenije,

4. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja 
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna 
raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) za-
ključka izobraževanja, evidenčna številka diplome ter 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

5. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih za-
poslitvah oziroma delovnih izkušnjah, iz katere je raz-
vidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 
izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in 
datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem 
delodajalcu oziroma datume začetka in zaključka dela, 
ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti,

6. opis izkušenj, iz katerih je razvidno, da je kandi-
dat ustrezno strokovno usposobljen za opravljanje nalog 
člana sveta,

7. izjavo kandidata, da izpolnjuje kriterij strokovnosti 
in usposobljenosti na področju dela agencije z dokazili,

8. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne iz-
polnjuje pogoje(v) za vodenje in odločanje v upravnem 
postopku, ki jih določa zakon, ki ureja upravni postopek,

9. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne iz-
polnjuje pogoje(v) za odločanje v postopku o prekršku, 
ki jih določa zakon, ki ureja prekrške,

10. pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mese-
cev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena,

11. pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

12. pisno izjavo kandidata, da ne obstajajo pogo-
ji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 
12.e členu ZPOmK-1,

13. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-
stopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kan-
didat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora 
sam predložiti ustrezna dokazila,

14. pisno izjavo kandidata, s katero izrecno dovo-
ljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za 
namene in v zvezi s postopkom imenovanja,

15. pisno izjavo kandidata, da so podatki, ki so na-
vedeni v prijavi, točni in resnični.

(6) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti 
vložene najpozneje v osmih dneh od datuma objave jav-
nega poziva v Razglasnem delu Uradnega lista Repub-
like Slovenije. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z 
oznako »Ne odpiraj – javni poziv za člane sveta Javne 
agencije RS za varstvo konkurence« na naslov: Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 
1000 Ljubljana. Vlogo s podpisanimi zahtevanimi prilo-
gami je mogoče v istem roku poslati tudi v elektronski 
obliki na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, s podpisa-
nimi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave 
ni pogojena z elektronskim podpisom.

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

(7) O izbiri bodo obveščeni le kandidati, ki jih bo 
Vlada Republike Slovenije predlagala Državnemu zboru 
Republike Slovenije za imenovanje za člana sveta.

(8) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike 
Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena Zako-
na o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list 
RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – odl. 
US, 63/13 – ZS-K, 33/14, 76/15 in 23/17) posredovala 
v imenovanje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Kandidati, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike 
Slovenije, bodo imenovani za dobo petih let.

Vlada Republike Slovenije

Ob-1963/21
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju jav-

nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prvega odstavka 
11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni 
agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 
40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18) ter prve-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1153
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3725
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2975
mailto:gp.mgrt@gov.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1153
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3725
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2975
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ga odstavka 6. člena Pravilnika o vzpodbujanju vlaganj 
v avdiovizualno produkcijo (Uradni list RS, št. 7/17), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja naslednji javni poziv (v nadaljevanju: 
javni poziv):

– Javni poziv za spodbujanje vlaganj v avdiovi-
zualno produkcijo v letu – 2021.

Besedilo zgoraj navedenega javnega poziva bo 
od dne 23. 4. 2021 dalje objavljeno na spletnem mestu 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku »javni natečaji«.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 610-0007/2021-201 Ob-1953/21
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), Statuta Občine Ravne na Ko-
roškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja Občina Ravne na 
Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje nakupa opreme kulturnim  

društvom v Občini Ravne na Koroškem  
za leto 2021, v okvirni višini 10.000 €

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koro-
škem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

2. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje 
nakupa opreme kulturnim društvom.

3. Osnovna razpisna področja: nakup opreme kul-
turnim društvom, ki delujejo v javnem interesu na pod-
ročju ljubiteljske kulture, upravičeni so stroški nakupa 
opreme ali obnove uniform za izvajanje osnovne de-

javnosti prijavitelja. Gre za opremo oziroma oblačila, ki 
so enotnega izgleda za vse člane v društvu, nujna za 
izvedbo nastopov.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na pozivu lahko sodelujejo kulturna društva pod 

naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 

Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo poziva registri-

rani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom 
o društvih,

– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrov-
ske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtova-
nih dejavnosti,

– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavo-
dov in ustanov,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo v društvu včlanjenih več kot 50 članov,
– da imajo za nakup opreme zagotovljenih 2/3 po-

trebnih lastnih soinvestitorskih sredstev,
– da so v zadnjih petih letih na državnih tekmovanjih 

dosegli priznanja od prvega do tretjega mesta,
– Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala na-

kup opreme zgolj enemu kulturnemu društvu, ki bo do-
segel največje število točk,

– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, pred-
stavo, prireditev …

Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za 
sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan 
Občine Ravne na Koroškem.

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

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet poziva, in sicer za nakup opre-
me kulturnim društvom znaša 10.000 €.

6. Merila in kriteriji za izbor:

Kriterij:
Število

možnih točk

Število let delovanja društva:
– Do 5 let;
– Do 10 let;
– Do 20 let;
– Več kot 20 let;

5
10
15
20

Število aktivnih članov v društvu:
– Do 50 članov
– 50–75 članov;
– Več kot 75 članov;

0
5

10

Število izvedenih vaj na leto (trajanje vaje najmanj 45 minut)
– Do 50 vaj;
– Od 50 do 80 vaj;
– Več kot 80 vaj;

5
10
15

Zagotovljena sredstva:
– 2/3 lastnih sofinancerskih sredstev;
– Več kot 2/3 lastnih sofinancerskih sredstev;

5
10

Dosežki na tekmovanjih v zadnjih petih letih:
– 3. mesto;
– 2. mesto;
– 1. mesto;

10
20
30
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Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-
bljena v proračunskem letu 2021.

8. Razpisni rok: poziv se prične 23. 4. 2021 in traja 
do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 2021.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

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

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v 

razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak de-
lovni dan.

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

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

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku 
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz na-
daljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti ter vi-
dno označena s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z 
označbo »Javni poziv – oprema kulturna društva 2021« 
na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, Ravne na Koroškem.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 

v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

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

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

bene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Ko-
roškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naroč-
nik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih 
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posa-
meznega predlagatelja obvestil o podpori predlagane-
mu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne 
vloge.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbo o 
sofinanciranju opreme.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 600-0003/2021-201 Ob-1954/21
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladin-

skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – 
ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika 
o vrednotenju mladinskih programov in projektov lo-
kalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo 
iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) objavlja Občina 
Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov 

in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2021, v okvirni višini 27.000 €

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno 
poziva zasebne zavode s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem, ki delujejo v javnem interesu ter predstavnike 
mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanciranje.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za izvajanje mladinskih pro-

gramov.
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih 

svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-

tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

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

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

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

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

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2021, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.1., prejemniki biti regi-
strirani kot zasebni zavod s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem in delovati v javnem interesu;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2021, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.2, prejemniki biti regi-
strirani kot mladinski sveti, s sedežem v Občini Ravne 
na Koroškem.

Pri izboru za tč. 3.1., bo upoštevan načrt izvajanja 
mladinskih programov ter zagotovitev vsaj 50 % sred-
stev za izvedbo programov. V primeru hkratno obravna-
vanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede 
na razmerje prijavljenih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 27.000 €, od tega za:

5.1. izvajanje mladinskih programov zasebnih za-
vodov s sedežem v Občini Ravne na Koroškem do 
15.000 € ter

5.2. delovanje mladinskih svetov do 12.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 

najkasneje do 15. 12. 2021, na podlagi pisne izjave in z 
dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 23. 4. 2021 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 30. 9. 
2021.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
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sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posameznega 
predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpore predla-
ganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

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

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

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

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in 
na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva 
objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem roku 
predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz na-
daljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripi-
som: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 
2021« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem
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Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-16/2018/17(134-03) Ob-1940/21
V register političnih strank se pri politični stranki 

Celjski županovi listi Slovenije, s skrajšanim imenom 
Celjska županova lista, s kratico imena cžl in s sede-
žem v Celju, Prešernova ulica 23, ter z matično šte-
vilko: 4108892000, vpiše sprememba naslova sedeža 
stranke v: Celje, Cankarjeva ulica 1.

Št. 2153-4/2021/6(134-03) Ob-1941/21
V register političnih strank se vpiše politična stran-

ka z imenom STRANKA NAŠA DEŽELA, s skrajša-
nim imenom NAŠA DEŽELA, s kratico imena ND in s 
sedežem v Dravogradu, Trg 4. julija 30. Znak stran-
ke sestavlja sedem kvadratov, ki ponazarjajo dežele 
Republike Slovenije ter napis NAŠA DEŽELA, hkrati 
pa je oblika znaka barvno usklajena z barvitostjo Slo-
venije. Barve znaka se prelivajo od modre do zelene 
in rumene v naslednjih barvah: (CMYK 10 0 100 0, 
RGB 242 229 0), (CMYK 20 0 100 0, RGB 222 220 0), 
(CMYK 30 0 100 0, RGB 200 211 0), (CMYK 45 0 100 0, 
RGB 162 198 23), (CMYK 52 0 100 0, RGB 143 191 33), 
(CMYK 65 0 100 0, RGB 101 179 46), (CMYK 70 0 95 30, 
RGB 63 137 48), (CMYK 77 3 82 0, RGB 41 167 88), 
(CMYK 88 7 63 0, RGB 0 155 123), (CMYK 100 10 45 0, 
RGB 0 145 150) in napis NAŠA DEŽELA je v zeleni barvi 
(CMYK 70 0 95 30, RGB 63 137 48).

Kot zastopnica politične stranke STRANKA NAŠA 
DEŽELA se v register političnih strank vpiše Aleksandra 
Pivec, roj. 26. 3. 1972, državljanka Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Meglova pot 1, Ptuj.

Matična številka politične stranke je: 2698099000.
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Objave po Zakonu o medijih

 Ob-1939/21
Ime medija: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec.
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Me-

škova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Direktor: Andreja Ogriz, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljub-

ljana.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0171 Z 75/2018 Os-1555/21
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici – 

svétnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnika Sim-
bio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., matična 
št. 5914523000, davčna št. 54123135, Teharska ce-
sta 49, Celje, zoper dolžnika Ernesta Janžovnik, EMŠO 
0310943501229, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 95,01 EUR s pp, z 
zastavno pravico na nepremičninah dolžnika, sklenilo:

Dolžniku Ernestu Janžovniku, Stanetova ulica 22, 
Celje, se v zadevi zavarovanja 171 Z 75/2018 na podlagi 
85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot 
začasni zastopnik postavi Aleksander Cmok odvetnik v 
Odvetniški družbi Cmok in partnerji o.p., d.o.o. v Celju.

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

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2021

0085 Z 12/2020 Os-1556/21
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici – 

svétnici Mari Moravek v izvršilni zadevi upnika Sim-
bio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., matična 
št. 5914523000, davčna št. 54123135, Teharska ce-
sta 49, Celje, zoper dolžnika Ernesta Janžovnik, EMŠO 
0310943501229, Stanetova ulica 22, Celje, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v znesku 124,96 EUR s pp, 
z zastavno pravico na nepremičninah dolžnika, sklenilo:

Dolžniku Ernestu Janžovniku, Stanetova ulica 22, 
Celje, se v zadevi zavarovanja 0171 Z 12/2020 na 
podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ, kot začasni zastopnik postavi Aleksander Cmok, 
odvetnik v Odvetniški družbi Cmok in partnerji o.p., 
d.o.o. v Celju.

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

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2021

I 257/2020 Os-1747/21
Okrajno sodišče na Jesenicah je v izvršilni za-

devi upnika Porsche Leasing SLO d.o.o. firma za le-
asing, Ljubljana, matična št. 5790760000, davčna 
št. 91580463, Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga za-
stopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. 
d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Zdenku 
Žunić, EMŠO 2704963500097, Seehausener Alle 32, 
04356 Leipzig, Nemčija, zaradi izterjave 8.401,33 EUR 
s pp sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 5. točke drugega odstavka 
in prvega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Danica 
Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za social-
ne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 16. 3. 2021

R 18/2021 Os-1850/21
Okrožno sodišče v Kopru je v zadevi R 18/2021 

zaradi predloga za priznanje tuje sodne odločbe, s skle-
pom z dne 1. 4. 2021 nasprotni udeleženki Isha Sesay, 
zadnje znano prebivališče No. 62 Alusine Street, Calaba 
Town, Freetown, Sierra Leone, ki se nahaja v tujini in ji 
ni mogoče opraviti vročitve, na podlagi 5. točke druge-
ga odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP-1) in 111. členom Zakona o mednarodnem zaseb-
nem pravu in postopku (ZMZPP)) postavilo začasnega 
zastopnika, in sicer odvetnika Denisa Zobariča, Ferrar-
ska ulica 14, Koper.

Začasni zastopnik bo nasprotno udeleženko za-
stopal v postopku vse do takrat, dokler nasprotna ude-
leženka ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne bo sporočil, da ji je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 4. 2021

II N 698/2016 Os-1631/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici 

Živi Sila, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mojca 
Bizjak, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 2. Miran Biz-
jak, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 3. Lina Vodopivec, 
Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 4. Zlatka Pevec, Vo-
dovodna cesta 28, Ljubljana, ki jih vse zastopa Andrej 
Berden, odvetnik v Ljubljani, zoper nasprotne udeležen-
ce: 1. Andreja Lušin, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, 
2. Danilo Lušin, Zapotok 40, Ribnica, ki ju oba zasto-
pa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec, d.o.o., iz 
Ljub ljane, 3. Stojan Bervar, Breg ob Savi 91, Mavčiče, 
4. Ivan Zabukovec, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, ki 
ga zastopa začasni zastopnik, Aleš Melihen, odvetnik v 
Ljubljani, 5. neznani nasledniki Albine (Zorke) Munih, ki 
jih zastopa skrbnik za poseben primer, Aleš Melihen, od-
vetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Skupnost vsakokratnih 
etažnih lastnikov stavbe na naslovu Vodovodna cesta 28 
v Ljubljani, ki jih kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik 
stavbe SPL, Ljubljana, d.d., Frankopanska ulica 18A, 
Ljubljana, 2. Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
2000 Maribor, (prej ABANKA, d.d.), zaradi vzpostavitve 
etažne lastnine, sklenilo:

Neznanim pravnim naslednikom pokojne Albine 
Munih, se na podlagi prvega odstavka 6. člena Zako-
na o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah 
in o ugotavljanju pripadajočega zemljišč (ZVEtL-1) in 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 
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37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), pr-
vim odstavkom 216. člena ZNP-1 in 3. členom ZVEtL-1 
postavi skrbnik za poseben primer, odvetnik Aleš Meli-
hen, Slovenska cesta 56, Ljubljana.

Nasprotnemu udeležencu Ivanu Zabukovcu, Vo-
dovodna 28, Ljubljana, se na podlagi tretjega od-
stavka 6. člena ZVEtL-1 in 82. člena ZPP v zvezi s 
37. členom ZNP in 3. členom ZVEtL-1 postavi začasni 
zastopnik, odvetnik Aleš Melihen, Slovenska cesta 56, 
Ljubljana

Funkcija skrbnika za poseben primer oziroma funk-
cija začasnega zastopnika bo prenehala, ko bodo pravni 
nasledniki Albine Munih oziroma nasprotni udeleženec 
Ivan Zabukovec prevzeli ta postopek, oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodi-
šču, da je postavil skrbnika, oziroma s pravnomočnostjo 
sklepa, s katerim bo zemljiškoknjižno sodišče odločilo 
o vpisu v zemljiško knjigo na podlagi odločbe, izdane v 
tem nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2020

1913 I 4313/2019 Os-1682/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upni-

ka: Lara Hopić, EMŠO 2112011505104, Latkova vas 47, 
Prebold, ki ga zastopa zak. zast. Samira Beganović 
Burdalić, Latkova vas 47, Prebold, po Orter Karmen 
– odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec; Klaudija Hopić, 
EMŠO 2112004505298, Latkova vas 47, Prebold, ki ga 
zastopa zak. zast. Samira Beganović Burdalić, Latkova 
vas 47, Prebold, po Orter Karmen – odvetnica, Šlandrov 
trg 20A, Žalec; Gabrijela Hopić, EMŠO 1511007505203, 
Latkova vas 47, Prebold, ki ga zastopa zak. zast. Samira 
Beganović Burdalić, Latkova vas 47, Prebold, po Orter 
Karmen – odvetnica, Šlandrov trg 20A, Žalec, proti dolž-
niku Irfanu Hopić, EMŠO 0310969501154, Starograjska 
ulica 34, Radeče, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Irfanu Hopić, Starograjska ulica 34, Ra-
deče, EMŠO 0310969501154, se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi Peter Fašun, 
Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2021

VL 28453/2020 Os-1838/21
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Odvet-
niške družbe Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska 
cesta 11, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Andrej Kac, 
Cankarjeva ulica 6, Maribor – dostava, po Odvetni-
ški družbi Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska ce-
sta 11, Maribor, proti dolžniku Agimu Perović, Lidhja 
Prizrenit 14, Priština, ki ga zastopa zak. zast. Neudauer 
Helena – odvetnica, Ulica heroja Lacka 5, Ptuj, zaradi 
izterjave 1.830,00 EUR, sklenilo:

Dolžniku Agimu Perović, Lidhja Prizrenit 14, Priština 
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 začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Helena Neudau-
er – odvetnica, Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2021

IV P 894/2019 Os-1839/21
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici 

Katarini Novšak v pravdni zadevi tožeče stranke Re-
publike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
RS, Šubičeva 2, Ljubljana, proti toženi stranki Stephenu 
Casiraghi, Zaloška cesta 69, Ljubljana, zaradi plačila 
7.495,00 EUR s pp, dne 19. 3. 2021 sklenilo:

Toženi stranki Stephenu Casiraghi, neznanega pre-
bivališča, se postavlja začasna zastopnica odvetnica 
mag. Gordana Vran, Nazorjeva 12, Ljubljana, ki bo za-
stopala toženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2021

VL 89411/2020 Os-1930/21
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Gorenj-
ske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki jo 
zastopa zak. zast. Mario Henjak, proti dolžniku: Tošo 
Gradnje gradbeništvo, proizvodnja, posredništvo in sto-
ritve d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor; Alen Osman-
čević, Ljubljanska cesta 23, Slovenska Bistrica, ki ga 
zastopa zak. zast. Tatjana Poslek Godec – odvetnica, 
Partizanska ulica 8, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 
19.378,05 EUR, sklenilo:

Dolžniku Alenu Osmančević, Ljubljanska cesta 23, 
Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v 
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ 
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tatja-
na Poslek Godec, Partizanska ulica 8, 2310 Slovenska 
Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2021

Z 26/2020-26 Os-1525/21
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-

dnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnice Republike 
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zasto-
pa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Murski 
Soboti, zoper dolžnika Roberta Papič, Kranjčeva uli-
ca 14a, Moravske Toplice, zaradi zavarovanja denarne 
terjatve v višini 42.836,39 EUR s pp, dne 25. januarja 
2021 sklenilo:

Dolžniku Robertu Papiču, se v predmetni izvršilni 
zadevi na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja 
začasni zastopnik, in sicer odvetnik Daniel Katalinič iz 
Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal 
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vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 1. 2021

0445 I 412/2020 Os-1733/21
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni za-

devi opr. št. I 412/2020 upnika Luka Ravnikar, Dolenje 
Ponikve 7, Trebnje, zoper dolžnika Dejana Kovačič, 
EMŠO 0706984500025, zadnji znani naslov Kandijska 
cesta 43, Novo mesto, zaradi izterjave 58.800,00 EUR s 
pripadki, dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju postavilo začasno zastopnico, in sicer od-
vetnico Majdo Štrasner iz Novega mesta. Začasna za-
stopnica bo v postopku dolžnika zastopala vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 3. 2021

Z 62/2019 Os-1777/21
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajnemu sodniku 

Ferdu Cviklu v zadevi zavarovanja upnice Republike 
Slovenije, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Re-
publike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, 
Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje,  
zoper dolžnika Denisa Grbić, Freilinger strasse 1, 4064 
Oftering, Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve 
v znesku 2.069,24 EUR s pripadki, z vknjižbo zastavne 
pravice na nepremičnini, na podlagi določbe 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z določbo 
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dne 19. 
februarja 2021 sklenilo:

Dolžniku Denisu Grbiću, roj. 15. 3. 1986, nazadnje 
stan. Freilinger strasse 1, 4064 Oftering, Avstrija, se po-
stavi začasni zastopnik Matjaž Pajk, odvetnik v Velenju, 
Trg Mladosti 2.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 19. 2. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 413/2020 Os-1545/21
Pred Okrajnim sodiščem v Celju je bil uveden za-

puščinski postopek po pokojnem Jožetu Drstvenšku, 
rojenem 19. 1. 1961, umrlem 22. 5. 2020 razvezanem, 
nazadnje s stalnim prebivališčem Svibno 28, Jagnjenica, 
državljanu Slovenije.

Ker sta se dediča I. dednega reda odpovedala de-
dovanju, sodišču pa niso znani podatki o vseh potenci-
alnih dedičih II. ali III. dednega reda, sodišče na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine oziroma sodelovanja v za-
puščinskem postopku po pokojnem Jožetu Drstvenšku, 
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica. po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski 
postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložlji-
vih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 2. 2021

O 133/52 Os-1906/21

Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski po-
stopek po pokojnem Žagar Jožetu, roj. 23. 2. 1893, dr-
žavljanu bivše FLRJ, nazadnje stanujočem Podstene 4, 
umrlem 27. 5. 1952 v Ljubljani, in sicer glede njegovega 
solastninskega deleža na zemljišču Agrarne skupnosti 
Podstene I.

V poštev za dedovanje po zakonu pridejo poleg 
ostalih tudi dediči pokojnega zapustn. sina Žagar Jože-
ta, ki pa so sodišču neznani.

Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem 
poziva dediče pokojnega zapustn. sina Žagar Jožeta, da 
se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča in na spletni 
strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo svojo 
pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo s 
tem dodatnim zapuščinskim postopkom in ga zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju, Zakonom o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega pre-
moženja in pravic ter Zakonom o agrarnih skupnostih.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 24. 3. 2021

D 306/2020 Os-1658/21

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Reni-
er v zapuščinski zadevi po dne 20. 11. 2020 umrlem 
Ladu Roli, sinu Dominika, roj. 13. 4. 1946, nazadnje 
stanujočem Dolenji Leskovec 25, p. Brestanica, podaje 
naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojnem Ladu Roli, roj. 13. 4. 
1946, nazadnje stanujočem Dolenji Leskovec 25, p. Bre-
stanica, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na 
oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, 
priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 3. 2021

D 15/2021 Os-1659/21

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 11. 11. 2020 umrli Emi Šri-
bar, hči Martina, roj. Kuhar, roj. 19. 5. 1927, nazadnje 
stanujoči Črešnjice nad Pijavškim 12, p. Krško, podaje 
naslednji oklic:

Zakoniti dediči po pokojni Emi Šribar, roj. 19. 5. 
1927, nazadnje stanujoči Črešnjice nad Pijavškim 12, 
p. Krško, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica 
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu 
RS, priglasijo svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 10. 3. 2021

D 257/2020 Os-1689/21

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v 
zapuščinski zadevi po dne 4. 2. 2020 umrli Danici Kerin, 
hči Valentina, roj. Gal, roj. 2. 5. 1954, nazadnje stanu-
joči Cesta 4. julija 40, p. Krško, izven naroka dne 15. 3. 
2021, podaja naslednji oklic:
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Zakoniti dediči po pokojni Danici Kerin, roj. 2. 5. 
1954, nazadnje stanujoči Cesta 4. julija 40, p. Krško, se 
pozivajo, da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni de-
ski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo 
svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 15. 3. 2021

D 200/2020 Os-1660/21
Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 6, 1270 Litija, 

v zapuščinski zadevi po pokojnem Marjanu Dermota, 
roj. 15. 12. 1954, umrl 13. 7. 2020, nazadnje stan. 
Valvazorjev trg 9, Litija, sodišče za potrebe izdaje 
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem in 
dedičem, katerih prebivališče je neznano/vročitev ni 
mogla opraviti.

Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti 
samski. Ali je zapustnik imel še kakšne potomce sodi-
šču ni znano.

S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po 
pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 26. 2. 2021

D 290/2019 Os-1627/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Lazar Zlatku, od Josipa, roj. 24. 5. 1961, 
z zadnjim stalnim prebivališčem v Ulica Šantlovih 4, 
Nova Gorica, ki je umrl med 14. 4. in 15. 4. 2019.

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

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

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 3. 2021

Oklici pogrešanih

N 97/2020 Os-3571/20
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-

glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Nazaria 
Riosa, pok. Nazaria, roj. 6. 10. 1903, nazadnje stanujoč 
Dvori 11, Pobegi, sedaj neznanega bivališča, za mrtvega.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 12. 2020

N 115/2020 Os-1872/21
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek za 

razglasitev za mrtvo pogrešano osebo Ano Rojc, ženo 
Antona, rojeno Cunja, z zadnjim znanim bivališčem Be-
zovica 4, Črni Kal.

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

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 4. 2021
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

 Ob-1956/21
Smart Money Solutions d.o.o., Partizanska cesta 6, 

2000 Maribor, številke zavarovalnih ponudb: Merkur za-
varovalnica d.d.: 6705651, 6705660, 7069221, od 
10324801 do 10324803, 10325500, 4379825, 4379826, 
6705973, 6705975, 4263635, 4263636, 10324827, 
4162017, 4263613, 6705691, 6705692, 8800476, 
9235133, 9235134, 10324841, 4263757, 4802824, 
7236345, 10325483, 7236710, 7236711, 9235126, 
9235127, 6705668, 7069218, 7236731, od 5160806 do 
5160808, 5161263, od 10324830 do 10324834, 
4162030, 4162043, od 4162151 do 4162153, 4162199, 
4162200, od 4263604 do 4263607, 4263616, 4263617, 
4263641, od 4263752 do 4263754, 5160796, od 
9235113 do 9235120, od 5950621 do 5950625; Zavaro-
valnica Sava d.d.: 0035063, 0035064, 0036063, 
0036064, 0035079, 0036079, 5105926, 0036885, 
2405991, 5102333, 5102340, 5105918, 31043, 
5325415, 6526761, 0036095, 0035861, 0035862, 
0036861, 0036862, 5325430, od 5105930 do 5105932, 
5331613, od 5105919 do 5105921, 5105923, 5105924, 
6426761, 49062, od 49091 do 49093, 6423481, 
6606981, 0035891, 0035892, 0036891, 0036892, 
5102332, od 0034913 do 0034915, od 0035913 do 
0035915, 0035060, 0036056, 0036060, 6430022, 
39675, od 5331608 do 5331610, od 0035074 do 
0035076, od 0036074 do 0036078, 0035078, od 
6526756 do 6526760, od 6526762 do 6526771, 
21761287, 49057, 6426771, 6607771, 0035062, 
0036062, od 5325407 do 5325411, 5331607, od 
5108635 do 5108639, 49096, 5108627, 5108630, 
5108643, 5102308, 31001, 32001; Vzajemna d.v.z.: od 
21774908 do 21774910, 21774928, 21774929, od 
2201234368 do 2201234372, 200647013, 200653316, 
od 2201234352 do 2201234357, 2201234384, 
201059474, 21774862, 21774863, 21774859, 
21774860, 22066693, 22066696, 22066698, 22066700, 
200653311, 200653312, 200660065, 21847678, 
21847680, 21847685, 200660056, 201020462, 
201020463, 201059471, 21774920, 200660063, 
21761288, od 201059005 do 201059007, 21848400, 
21848403, 21774936, od 201026627 do 201026630, 
21774876, 21774882, od 21774885 do 21774890, od 
21774894 do 21774896, 21761287, 201020458, od 
201020453 do 201020455, 21847777, 21848392, 
21848394, 21848396, 21848398, 200660094, 
21847762, 21847764, 2201234394 do 2201234398; 
Arag; 44824, 44825, 43274, 44688, 44675, 44809, 
44810, 43272, 44686, 45733, 45734, 43270, 44689, 
44827, 44807, 45713, 46164, 46165, 44820, 44822, 
46420, 46422, 46433; Zavarovalnica Triglav d.d.: 
3133090359, 3137095952, 3137095953, 3138151333, 
3131138851, 3133096063, 3138151308, 3138151309, 
3133099014, 3133099035, 3137100616, 3133099050, 
3136092571, 3137100620, 3133096061, od 
3133099003 do 3133099005, 3133099036, 
3133099038, 3133099039, 3133106301, 3133106303, 
3133106313, 3133106314, 3136091942, 3131138856, 

3138151331, 3138151332, 3133099044, 3133099045, 
3131138862, 3131138863, 3133099022, 3133099023, 
3133099026 do 3133099031, 3133099042, 
3136092554, 3136092555, 3137100619, 3138151304, 
3138151307; Prva osebna zavarovalnica: 40728358, 
40728334, 40900903, 40726097, 40726099, 40726100, 
40728339, 40728341, 40728343, 40728337, 40728346, 
40728348; Wiener Stadtische Zavarovalnica: 
110000203764, 300000201147, 210000304106, 
210000304366, 120000203543, 110000214467, 
220000309883, 110000206219, 110000214474, 
210000304107, 220000302066, 120000203607, 
110000215890, 220000309885, 110000206220, 
110000216103, 210000304111, 220000310130, 
120000203608, 110000215899, 220000309886, 
110000206387, 110000216104, 210000304117, 
220000310131, 120000207858, 110000215905, 
220000310133, 210000304087, 110000216105, 
210000304121, 210000301651, 120000207859, 
110000215906, 220000310134, 210000304098, 
120000203530, 210000304163, 210000301699, 
210000301673, 110000215907, 220000310135, 
220000309881, 110000214470, 210000304183, 
210000304105, 210000301677, 110000215900, 
220000310136, 230000004959, 110000214471, 
220000304972, 210000304140, 210000301694, 
110000215901, 220000310137, 230000004960, 
120000207861, 220000310101, 220000304889, 
210000301698, 110000215902, 220000310138, 
230000004961, 120000207862, 220000310102, 
220000304939, 210000304089, 110000215903, 
220000310139, 230000004963, 210000301688, 
230000005359, 220000304947, 210000304090, 
9701043819760, 220000310140, 230000004951, 
210000304080, 230000005360, 220000304957, 
210000304091, 120000201292, 230000004045, 
230000000458, 220000301371, 230000005361, 
220000309894, 210000304368, 120000201308, 
230000004255, 220000310118, 220000301372, 
230000005362, 210000304187, 220000304754, 
120000203541, 230000004256, 230000004968, 
110000202294, 230000005363, 210000304369, 
220000304755, 210000304108, 230000004264, 
110000206332, 110000206282, 300000201139, 
220000304944, 220000304804, 210000304109, 
230000004266, 110000206404, 110000206326, 
300000201140, 220000304945, 220000304909, 
210000304198, 220000310132, 110000212240, 
110000206327, 300000201141, 220000310103, 
220000305003, 220000304688, 110000214458, 
110000215909, 110000206328, 110000214473, 
220000310104, 220000305004, 220000304759, 
110000214459, 210000301675, 110000216106, 
210000304081, 220000310105, 220000309875, 
220000304877, 220000304653, 220000302069, 
110000216107, 210000304084, 220000310106, 
220000309876, 220000304881, 220000304682, 
230000000459, 110000216108, 220000302049, 
210000304184, 230000004939, 220000304910, 
220000304689, 230000004965, 110000216109, 
210000301658, 110000214461, 110000206257, 
220000304988, 220000304690, 230000004971, 
110000216110, 210000304186, 110000214462, 
110000206258, 220000304989, 220000304940, 
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230000004975, 120000207853, 210000304196, 
110000214463, 110000214465, 220000309869, 
230000004952, 300000201143, 120000207854, 
210000304197, 110000214464, 110000214466, 
220000309882; Adriatic Slovenica d.d.: 9701042504390, 
9701042503998, 9701045694972, 9701042220503, 
9701042589388, 9701042546352, 9701044257927, 
9701042594497, 9701045704633, 9701042361689, 
9701042678518, 9701044046616, 9701044281372, 
9701042621222, 9701045704838, 9701042367210, 
9701044499939, 9701045611082, 9701044281577, 
9701042676310, 9701045709546, 9701042441232, 
9701044700855, 9701045794250, 9701044291548, 
9701042219904, 9701045709740, 9701042705442, 
9701044720600, 9701045816580, 9701044417207, 
9701042473347, 9701045709945, 9701044221280, 
9701044735764, 9701042218304, 9701044447165, 
9701042549653, 9701045726190, 9701044292544, 
9701042536063, 9701044095900, 9701044551728, 
9701045639416, 9701045738074, 9701045610736, 
9701044580779, 9701044255320, 9701043635928, 
9701045710544, 9701045738279, 9701045631725, 
9701042678712, 9701044365878, 9701043792268, 
9701045710749, 9701045738473, 9701045865696, 
9701045611287, 9701044400657, 9701043802050, 
9701045841002, 9701045794454, 9701045967642, 
9701045611481, 9701044414984, 9701043925918, 
9701045845563, 9701045794659, 9701044203533, 
9701045704234, 9701044429094, 9701044097105, 
9701042549254, 9701045808064, 9701044254928, 
9701045807866, 9701044444565, 9701044204530, 
9701042586788, 9701045816989, 9701044278576, 
9701045816784, 9701044484028, 9701044290541, 
9701042676116, 9701045817187, 9701044365673, 
9701045844567, 9701044484222, 9701044290746, 
9701042703849, 9701045817381, 9701044426559, 
9701045906821, 9701044559443, 9701044340190, 
9701044206931, 9701045817586, 9701044392662, 
9701045960311, 9701044559648, 9701044414801, 
9701044230018, 9701045823357, 9701044550314, 
9701042218509, 9701042359889, 9701044485628, 
9701044342592, 9701045823551, 9701045610531, 
9701042218703, 9701042366419, 9701044485822, 
9701044404458, 9701045823756, 9701045713144, 
9701042472740, 9701042446773, 9701044486020, 
9701044417800, 9701045840200, 9701045909022, 
9701042473940, 9701042522470, 9701044486225, 
9701044447360, 9701045840405, 9701042548150, 
9701042550651, 9701042585986, 9701044549111, 
9701045694379, 9701045844966, 9701045613085, 
9701042569409, 9701045611333, 9701044561049, 
9701045704030, 9701045863294, 9701045817780, 
9701042585781, 9701043684945, 9701044415980, 
9701045725797, 9701045863499, 9701045845369, 
9701042594292, 9701045632128, 9701044593544, 
9701042523271, 9701045907020, 9701045907623, 
9701042446978, 9701045641216, 9701044741098, 
9701044229613, 9701045907224, 9701042622229, 
9701043577332, 9701045707233, 9701042550856, 
9701044290436, 9701045960516, 9701042676710, 
9701043609080, 9701045713942, 9701042551054, 
9701044428357, 9701045960710, 9701044527614, 
9701043625418, 9701045739879, 9701042705841, 
9701044430491, 9701045964643, 9701044593145, 
9701043820563, 9701045740079, 9701043677779, 
9701044561642, 9701042566167, 9701044735560, 
9701044513885, 9701045740273, 9701043734594, 
9701042359684, 9701042472340, 9701044848844, 

9701044527215, 9701045820587, 9701044413007, 
9701042502797, 9701042548258, 9701042440236, 
9701044550926, 9701045820781, 9701045812061, 
9701044203932, 9701042585587, 9701042447370, 
9701044622196, 9701045827158, 9701045812266, 
9701044289438, 9701042548355, 9701042522879, 
9701044649477, 9701045843404, 9701045909626, 
9701044415182, 9701042624221, 9701042568003, 
9701044649671, 9701045849364, 9701045968240, 
9701045706431, 9701042546956, 9701045537702, 
9701044697781, 9701045849569, 9701042375124, 
9701045538709, 9701042316535, 9701045629321, 
9701044700057, 9701045909820, 9701042447176, 
9701045612089, 9701044581970, 9701045807467, 
9701044719807, 9701045963116, 9701042360887, 
9701045612283, 9701044599836, 9701045807661, 
9701044780620, 9701045842602, 9701044404300, 
9701045612488, 9701044650270, 9701045816385, 
9701044848046, 9701042448571, 9701044740695, 
9701045612682, 9701044700260, 9701042221305, 
9701044848712, 9701044527010, 9701045793652, 
9701045629925, 9701044723758, 9701042367415, 
9701045615886, 9701045793857, 9701045639017, 
9701044849115, 9701042448776, 9701045848767, 
9701042360682, 9701045639211, 9701044849310, 
9701042504994, 9701045908824, 9701042367016, 
9701045694778, 9701044849514, 9701042539267, 
9701042360089. Ob‑1956/21

Spričevala preklicujejo 

Lorenčič Aleksandra, Betnavska cesta 4, Maribor, 
diplomo Visoke zdravstvene šole Maribor, izdana leta 
2005 na ime Vršič Aleksandra. gnn‑343008

UM FKBV, PIVOLA 10, Hoče, diplomo št. B2/184, 
izdana leta 2019, absolvent, izdajatelj FKBV UM, izdana 
na ime Savkan Fatma Ece. gnn‑343012

Drugo preklicujejo 

 Dovečar Jože, Strjanci 36a, Podgorci, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500032301001, izdal Cetis 
d.d. gnr‑343004

GRIP PREVOZI d.o.o., Tinjska Gora 80, Zgornja 
Ložnica, izvod licence št. 014214/010 za vozilo z reg. 
št. MB ZI246, veljavnost do 5. 5. 2021. gnt‑343002

Jeras Žiga, Lepa njiva 81, Mozirje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500056083010, izdal Cetis d.d. 
gnm‑343009

KOCI, PETER KOCJANC s.p., Ljubija 4, Mozirje, 
izvod licence št. 014244/001 za vozilo MAN z reg. št. CE 
Z87-257. gnq‑343005

KOLESARSKI KLUB POSTOJNA, NA LOKVI 27, 
Postojna, štampiljko okrogle oblike s premerom 3 cm, 
vsebuje ime in znak kluba. gnk‑343011

LABOS d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 1, Mari-
bor, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravlja-
nje cestnega prevoza blaga št. 620645, izdalo Ministr-
stvo za infrastrukturo leta 2018 na ime Kropec Benja-
min. gno‑343007

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
109/a Petrol d.d., Ljubljana 1000 Ljubljana, Dunajska 
cesta 50. gnw‑342999
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RESNIK d.o.o., Moste 76, Komenda, izvod licence 
št. GE008817/06433/001 za vozilo IVECO STRALIS, 
reg. št. LJ 76-7VF, veljavnost od 19. 5. 2017 do 19. 5. 
2022, izdala GZS. gnv‑343000

RESNIK d.o.o., Moste 76, Komenda, izvod licence 
št. GE008817/06433/002 za vozilo RENAULT MIDLUM, 
reg. št. LJ JM-994, veljavnost od 19. 5. 2017 do 19. 5. 
2022, izdala GZS. gnu‑343001

 Ribič Igor, Zg. Prekar 6a, Kresnice, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500038322001, izdal Cetis d.d. 
gns‑343003

RONZULLO, d.o.o., Gornja Bitnja 1A, Prem, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu 
št. 605847, izdalo Ministrstvo za promet in zveze leta 
1997 na ime Ronzullo Robert. gnp‑343006

Tomšič Rajko, Brezje pri Dobrovi 35, Dobrova, izka-
znico vojnega veterana, št. 6756, izdala Upravna enota 
Ljubljana - Vič-Rudnik dne 25. 2. 2004. gnp‑343010

 Živič Danijel, Koračice 78a, Sveti Tomaž, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500028343002, izdal Cetis 
Celje d.d. gnx‑342998
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