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Javni razpisi

 Ob-3414/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi 51. člena Ured-
be o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti 
sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III 
z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sode-
lovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za fi-
nance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja

4. javni razpis
za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno  
in vertikalno sodelovanje med udeleženci 

v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih 
dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske 

dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane 
z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih 
gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo pro izvodov na lokalnem trgu 
ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000,00 eurov.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja podeželja 
14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov. 

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Obdobje vlaganja vlog
na javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 
10. februarja 2022, do 14. ure. 

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po 
datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta v sladu s prvim 
odstavkom 22. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Cilj podukrepa je vzpostavitev lokalnega trga in s tem povezanih promocijskih dejavnosti. 

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP),
tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga 25 razpisne dokumentacije).

2. Namen podpore in cilj podukrepa: namen pod-
pore in cilj podukrepa so določeni v 17. členu Uredbe.

3. Projekt
1. Projekt je določen v 22. členu Uredbe in je sklad-

no s 23. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni 
razpis.
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2. Obvezne sestavine projekta so določene v pri-
logi 1 Uredbe.

4. Partnerstvo: partnerstvo je določeno v 18. in 
49. členu Uredbe.

5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 19. in 49.a členu Uredbe.

6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni 
partner in njegove obveznosti so določene v 4. točki pr-
vega odstavka in drugem odstavku 25. člena, 50. členu 
in prvem odstavku 65. člena Uredbe.

7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami 
od 1 do 3 in od 5 do 15, ki so določene v razpisni do-
kumentaciji.

2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 
določeni v 55. in 58. členu Uredbe:

a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 
Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 
8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za 
vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja 
splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;

č) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 13 in 
mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v pri-
logi 4 Uredbe;

d) glede izpolnjevanja pogojev iz četrtega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik po-
moči de minimis, glede enotnega podjetja in združeva-
nja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomo-
či de minimis v okviru podukrepa 16.4 ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih«;

e) glede izpolnjevanja pogojev iz šestega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
javne uporabe rezultatov projekta«;

f) projekt iz 22. člena Uredbe je Priloga 14 in mora 
vsebovati vse obvezne sestavine, določene v prilogi 1 
Uredbe;

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe 
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že preje-
tih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene 
stroške«.

3. Če član partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja 
davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) 
kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje toč-
ke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni 
povračljiv«.

4. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 
so določeni v 21. členu Uredbe. Vlogi na javni razpis 
se priloži:

a) za vodilnega partnerja, ki je zadruga, Priloga 8 
»Izjava o članih zadruge, ki so vpisani v RKG«;

b) za člana partnerstva iz druge alineje prvega od-
stavka 18. člena Uredbe, ki je kmetijsko gospodarstvo 
iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, Priloga 9 »Iz-
java vodilnega partnerja o prodaji pro izvodov iz lastne 
pridelave oziroma lastne predelave pro izvodov iz lastne 
pridelave«;

c) Priloga 10 »Izjava vodilnega partnerja o ločenem 
računovodstvu za transakcije v povezavi z odkupom in 
prodajo pro izvodov«.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 24. členu Uredbe in dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-ope-
racij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-spremem-
ba), in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Gle-
de izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni 
razpis priloži Priloga 15 »Merila za ocenjevanje vlog na 
javni razpis«.

2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za oce-
njevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na 
javni razpis. Če posamezno merilo ni izbrano ali se 
zanj ne predloži predpisanih dokazil ali prilog, določenih 
z Uredbo ali javnim razpisom, se vloga na podlagi tega 
merila oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

8.1. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjeva-
nje vlog na javni razpis so naslednja:

Merila Število točk
I. PARTNERSTVO – maksimalno število točk 15
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 5

Partnerstvo sestavljajo:
– 30 ali več kmetijskih gospodarstev, 5
– od 11 do vključno 29 kmetijskih gospodarstev. 2

2. VKLJUČENOST ČLANOV PARTNERSTVA V SHEME KAKOVOSTI – maksimalno število točk: 5
Najmanj polovica članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, je vključenih v najmanj eno 
od naslednjih shem kakovosti:

5

– ekološka pridelava in predelava,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– izbrana kakovost Slovenija.
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Merila Število točk
Zahteva glede vključenosti v shemo kakovosti za vino se izkazuje z odločbo o oceni vina, ki se 
glasi na člane partnerstva.
Merilo »Vključenost članov partnerstva v sheme kakovosti« postane pogoj upravičenca do 
podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 1. točko prvega odstavka 25. člena 
Uredbe.

3. REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 5
1. Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz 
sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo 
vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje merila iz te točke s Prilogo 11 »Izjava 
vodilnega partnerja o referencah z vodenjem projektov«.

5

2. Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), 
ki je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije in je zaključen v zadnjih 
petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje merila iz te 
točke s Prilogo 12 »Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.

2

II. IZBOLJŠANJE EKONOMSKE USPEŠNOSTI KMETIJ TER POVEČANJE NJIHOVE UDELEŽBE 
NA TRGU – maksimalno število točk:

20

1. POVEČANJE OSKRBE JAVNIH ZAVODOV S PROIZVODI Z LOKALNEGA TRGA – maksimalno 
število točk:

6

Vodilni partner bo v času trajanja projekta ustvaril prihodek od prodaje pro izvodov z lokalnega trga:
– najmanj petim javnim zavodom, 6
– trem ali štirim javnim zavodom. 4
Merilo »Povečanje oskrbe javnih zavodov s pro izvodi z lokalnega trga« postane pogoj vodilnega 
partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko drugega 
odstavka 25. člena Uredbe.

2. POVEČANJE PROIZVODNJE IN PRODAJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV – maksimalno število 
točk:

5

Delež prihodkov od prodaje ekoloških pro izvodov glede na prihodke od skupne prodaje 
pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
Merilo »Povečanje pro izvodnje in prodaje ekoloških pro izvodov« postane pogoj vodilnega 
partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 4. točko drugega 
odstavka 25. člena Uredbe.

3. OHRANITEV KMETIJSKE PROIZVODNJE NA OBMOČJIH NATURA 2000 IN ŠIRŠIH 
ZAVAROVANIH OBMOČJIH IZ PREDPISA, KI UREJA OHRANJANJE NARAVE – maksimalno 
število točk:

5

Za širša zavarovana območja se štejejo narodni, regijski in krajinski park iz šestega 
odstavka 53. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20).
Delež površin kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi člani partnerstva, ki so kmetijska 
gospodarstva, in so na območju Natura 2000, narodnega, regijskega ali krajinskega parka, glede 
na površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani partnerstva, znaša:
– več kot 20 %, 5
– več kot 10 % do vključno 20 %. 2
Merilo »Ohranitev kmetijske pro izvodnje na območjih Natura 2000 in širših zavarovanih območjih 
iz predpisa, ki ureja ohranjanje narave« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 5. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

4. POVEČANJE OBSEGA PRODAJE PROIZVODOV, KI IZHAJAJO IZ AVTOHTONIH 
IN TRADICIONALNIH SORT IN PASEM – maksimalno število točk:

4

Delež prihodkov od prodaje pro izvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem, 
glede na prihodke od skupne prodaje pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril 
v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %, 4
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
Merilo »Povečanje obsega prodaje pro izvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in 
pasem« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 
v skladu s 6. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

III. PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk: 10
1. PRODAJA INOVATIVNIH PROIZVODOV   – maksimalno število točk: 5

Delež prihodkov od prodaje inovativnih pro izvodov glede na prihodke od skupne prodaje 
pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 2
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Merila Število točk
Kot inovativni pro izvod se šteje pro izvod, za katerega je član partnerstva prejel priznanje ali 
nagrado za kakovost ali inovativnost v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis 
oziroma bo inovativni pro izvod razvit v času trajanja projekta. Kot priznanje ali nagrada za 
kakovost ali inovativnost se štejejo:
– nagrada oziroma priznanje kakovosti Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejam AGRA (mleko in 
mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, sokovi, brezalkoholne pijače, vino, med) – Pomurski sejem d.d.,
– priznanje oziroma Znak kakovosti Dobrote slovenskih kmetij – KGZS Zavod Ptuj, Mestna 
občina Ptuj in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
– priznanje Odlični pekovski izdelek oziroma Priznanje kakovosti – Gospodarska zbornica 
Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje Ecotrophelia Slovenija (nacionalno tekmovanje za razvoj inovativnih živilskih 
izdelkov) – Gospodarska zbornica Slovenije (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
– priznanje za najbolj inovativen živilski izdelek, pro izveden na območju Slovenije – Inštitut za 
nutricionistiko.
Poleg pro izvodov iz prejšnjega odstavka se kot inovativni pro izvod šteje tudi pro izvod, ki ga je 
partnerstvo razvilo v času trajanja projekta, kar se dokazuje s pogodbo o sodelovanju s pravnimi 
oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega pro izvoda.
Merilo »Prodaja inovativnih pro izvodov« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 7. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

2. UPORABA RAZLIČNIH PRODAJNIH POTI  – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo v času trajanja projekta pri prodaji pro izvodov na lokalnem trgu, ki temelji na 
kratki dobavni verigi iz četrtega odstavka 18. člena Uredbe, uporabljal:
– tri ali več različne prodajne poti, 5
– dve različni prodajni poti. 2
Za prodajno pot iz prejšnjega odstavka se šteje prodaja končnemu potrošniku:
– v lastni prodajalni,
– na tržnici,
– s potujočo prodajalno,
– s prodajnim avtomatom,
– prodaja na daljavo (spletna prodaja),
– od vrat do vrat ali
– na premični stojnici.
Merilo »Uporaba različnih prodajnih poti« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 8. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

IV. OKOLJSKO-NARAVOVARSTVENI VIDIK – maksimalno število točk: 15
1. PRISPEVEK K VAROVANJU VODA Z ZMANJŠEVANJEM UPORABE FITOFARMACEVTSKIH 

SREDSTEV IN MINERALNIH GNOJIL – maksimalno število točk:
5

Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v najmanj eno 
operacijo ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz PRP 2014-2020.

5

Merilo »Prispevek k varovanju voda z zmanjševanjem uporabe fitofarmacevtskih sredstev in 
mineralnih gnojil« postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za 
izplačilo sredstev v skladu z 2. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe, pri čemer se upoštevajo 
podatki iz zbirne vloge vložene za leto pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo v skladu 
s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

2. PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB – maksimalno število točk: 5
Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja 
oddaljeni do vključno 30 km zračne razdalje.

5

Naslovi kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, so od naslova vodilnega partnerja 
oddaljeni več kot 30 km do vključno 50 km zračne razdalje.

2

3. SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI – maksimalno število točk: 5
Najmanj polovica kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva, je vključenih v ukrep Dobrobit 
živali iz PRP 2014-2020.

5

Merilo »Skrb za dobro počutje živali« postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega 
zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 25. člena Uredbe, pri čemer 
se upoštevajo podatki iz zbirne vloge vložene za leto pred vložitvijo zadnjega zahtevka za 
izplačilo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike.

V. DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk: 15
1. SKUPNO PAKIRANJE OZIROMA SKUPNA PREDELAVA – maksimalno število točk: 5

Delež prihodkov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih pro izvodov glede na 
prihodke od skupne prodaje pro izvodov z lokalnega trga, ki ga bo vodilni partner ustvaril v času 
trajanja projekta, znaša:
– več kot 30 %, 5
– več kot 10 % do vključno 30 %. 3
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Merila Število točk
Merilo »Skupno pakiranje oziroma skupna predelava« postane pogoj vodilnega partnerja ob 
vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 11. točko drugega odstavka 25. člena 
Uredbe.

2. NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk: 10
Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas 
v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.

10

Merilo »Nova zaposlitev za namen izvedbe projekta« postane pogoj vodilnega partnerja ob 
vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 13. točko drugega odstavka 25. člena 
Uredbe.

VI. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število 
točk:

10

1. UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel promocijo lokalnega 
trga:
– na petih ali več javnih dogodkih, 5
– na treh ali štirih javnih dogodkih. 2
Merilo »Uporabnost in trajnost rezultatov projekta« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 12. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

2. NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta predstavil rezultate projekta 
z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, 5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo »Način in obseg razširjanja rezultatov« postane pogoj vodilnega partnerja ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 9. točko drugega odstavka 25. člena Uredbe.

VII. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA – maksimalno število točk: 15
1. PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT – maksimalno število točk: 5

Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta znaša:
– več kot 20 % upravičenih stroškov projekta, 5
– več kot 15 % do vključno 20 % upravičenih stroškov projekta, 4
– več kot 10 % do vključno 15 % upravičenih stroškov projekta, 3
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta. 2

2. RAZMERJE MED VREDNOSTJO ODKUPA PROIZVODOV OD POSAMEZNEGA ČLANA 
PARTNERSTVA IN VREDNOSTJO ODKUPA VSEH PROIZVODOV S STRANI VODILNEGA 
PARTNERJA – maksimalno število točk:

5

Vrednost odkupa pro izvodov od posameznega člana partnerstva ne presega 20 % vrednosti 
odkupa vseh pro izvodov od vseh članov partnerstva s strani vodilnega partnerja v času trajanja 
projekta.

5

Merilo »Razmerje med vrednostjo odkupa pro izvodov od posameznega člana partnerstva in 
vrednostjo odkupa vseh pro izvodov s strani vodilnega partnerja« postane pogoj vodilnega 
partnerja ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z 10. točko drugega 
odstavka 25. člena Uredbe.

3. RACIONALNOST FINANČNE KONSTRUKCIJE – maksimalno število točk: 5
Delež stroškov vodenja in koordinacije projekta je manjši od 10 % vseh upravičenih stroškov 
projekta.

5

9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti pro-
jekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku 
20. člena Uredbe.

10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v šestem odstavku 

20. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke šestega od-

stavka 20. člena Uredbe so stroški službenih potovanj:
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– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevo-
znega sredstva za izvedbo projekta iz 3. točke šestega 
odstavka 20. člena Uredbe, ki se priznajo v obliki stan-
dardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za 
prevožen kilometer,

– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za 
izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 20. člena 
Uredbe, ki se priznajo v višini sorazmernega deleža 
stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih 
kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi 
goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega 
tipa,

– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) 
za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 20. čle-
na Uredbe, cestnine in parkirnine, ki se priznajo v višini 
dejansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirni-
ne);

b) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

č) posredni stroški iz 5. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 26. členu 

Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe 

se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Mi-
nistrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finan-
ce-in-davki/drzavne-pomoci/.

12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta dolo-

čena v 23., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 

enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– partnerstvo 20 %,
– izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetij ter po-

večanje njihove udeležbe na trgu 10 %,
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativ-

nosti 20 %,
– okoljsko naravovarstveni vidik 20 %,
– dodana vrednost projekta 5 %,
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 15 %,
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetij-
ske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Iz-

vedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. av-
gusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), 
tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil 
za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, 
povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 
5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma 
zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, 
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev 
zahtev za pridobitev oziroma izplačilo podpore, tako 
ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa iz 
17. člena Uredbe.

13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 55., 59. in 61. členu Uredbe. 
Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 16 
do 24, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa, in je v elektronski 
obliki dostopen kot Priloga 16 »Poročilo o izvajanju 
projekta«;

b) če gre za nakup nove opreme, stroja, pohi-
štva ali prevoznega sredstva iz 6. točke tretjega od-
stavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne 
specifikacije, iz katere je razviden najmanj tip opreme, 
stroja, pohištva ali prevoznega sredstva, se poleg raču-
na zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali 
naročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere je razvi-
den najmanj tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega 
sredstva, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na 
te dokumente;

c) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 18 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

d) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog 
ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe 
mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti 
blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki 
blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno 
objavljene tarife);

e) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 17 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 19 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 25. členu Uredbe:

a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega 
odstavka 25. člena Uredbe, ki se nanaša na vključenost 
v shemo kakovosti za vino, se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo odločbe o oceni vina, ki se glasijo na 
člane partnerstva;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 181 / 19. 11. 2021 / Stran 2505 

b) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega 
odstavka 25. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo dokazila, iz katerih morajo biti razvidni 
najmanj podatki o:

– odkupu pro izvodov od posameznega člana part-
nerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziroma 
šifra, merska enota, količina, cena, vrednost in datum 
odkupa kmetijskih oziroma nekmetijskih pro izvodov,

– pro izvodih iz lastne pridelave oziroma pro izvodih, 
ki jih predela vodilni partner iz pro izvodov, ki izvirajo 
iz njegove lastne pridelave: vrsta, ime oziroma šifra, 
merska enota, količina, cena, vrednost lastno pridela-
nih oziroma predelanih kmetijskih oziroma nekmetijskih 
pro izvodov,

– pro izvodih, ki jih predela vodilni partner iz pro-
izvodov, ki izvirajo iz lastne pridelave ostalih članov part-
nerstva, ki so kmetijsko gospodarstvo: vrsta, ime oziro-
ma šifra, merska enota, količina, cena in vrednost prede-
lanih kmetijskih oziroma nekmetijskih pro izvodov,

– prodaji pro izvodov: vrsta, ime oziroma šifra, mer-
ska enota, količina, cena, vrednost, datum prodaje kme-
tijskih oziroma nekmetijskih pro izvodov in vrsta kupca 
(končni potrošnik, prodajalna, obrat javne prehrane);

c) izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega od-
stavka 25. člena Uredbe je razvidno iz poročila o izva-
janju projekta;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo:

– pogodbe, naročilnice, okvirni sporazum ali drug 
ustrezni dokument o dobavi pro izvodov prodajalni ozi-
roma obratu javne prehrane, katerih lokacija je od vseh 
članov partnerstva, ki so kmetijska gospodarstva, odda-
ljena največ 75 km zračne razdalje in

– ustrezne knjigovodske listine, iz katerih so raz-
vidni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina 
in vrednost prodanih kmetijskih oziroma nekmetijskih 
pro izvodov posamezni prodajalni oziroma obratu javne 
prehrane ter lokacija prodajalne, obrata javne prehrane 
oziroma predelovalnega obrata;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvid-
ni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in 
vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje kmetijskih 
oziroma nekmetijskih pro izvodov na lokalnem trgu ter 
vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vred-
nost odkupa pro izvodov od posameznega kmetijskega 
gospodarstva;

e) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvid-
ni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in 
vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje pro izvodov 
javnim zavodom;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni 
vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, vred-
nost ustvarjenih prihodkov od prodaje ekoloških pro-
izvodov in dobavitelj teh pro izvodov (kmetijsko gospo-
darstvo, ki je član partnerstva);

g) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni 

vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, vred-
nost ustvarjenih prihodkov od prodaje pro izvodov, ki 
izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in 
dobavitelj teh pro izvodov (kmetijsko gospodarstvo, ki je 
član partnerstva);

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke druge-
ga odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske li-
stine oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so 
razvid ni vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina, 
vrednost ustvarjenih prihodkov od prodaje inovativnih 
pro izvodov in dobavitelj teh pro izvodov (kmetijsko go-
spodarstvo, ki je član partnerstva). Kot dokazilo za ino-
vativnost pro izvoda, ki ga je na lokalnem trgu prodajal 
vodilni partner, se priložijo priznanje ali nagrada za ka-
kovost ali inovativnost oziroma pogodba o sodelovanju 
s pravnimi oziroma fizičnimi osebami pri razvoju novega 
pro izvoda, ki so določeni pri merilu »Prodaja inovativnih 
pro izvodov« v poglavju 8.1. tega javnega razpisa;

i) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za iz-
plačilo sredstev priložijo dokazila, iz katerih je razvidno, 
da je vodilni partner pri prodaji pro izvodov na lokalnem 
trgu uporabljal v projektu načrtovane prodajne poti, kot 
npr. fotografija prodajne poti, ustrezne knjigovodske li-
stine, izpis iz drugih evidenc;

j) izpolnjevanja pogoja iz 9. točke drugega od-
stavka 25. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zadnjemu 
zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram članka, 
brošure, letaka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega part-
nerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske 
ali navadne pošte, se zadnjemu zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži dopis ali sporočilo in podatki o naslov-
nikih;

k) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni 
vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vred-
nost ustvarjenega odkupa pro izvodov od posameznega 
člana partnerstva. Če je vodilni partner kmetijsko go-
spodarstvo iz drugega odstavka 18. člena Uredbe, se 
kot vrednost odkupa upošteva vrednost pro izvodov iz 
lastne pridelave oziroma lastne predelave pro izvodov 
iz lastne pridelave, ki se določi v skladu s slovenski-
mi računovodskimi standardi. Kot dokazilo se priložijo 
ustrezne knjigovodske listine oziroma izpiski iz drugih 
evidenc, iz katerih so razvidni vrsta, ime oziroma šifra, 
merska enota, količina in vrednost ustvarjenega odkupa 
pro izvodov iz lastne pridelave;

l) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo ustrezne knjigovodske listine 
oziroma izpiski iz drugih evidenc, iz katerih so razvidni 
vrsta, ime oziroma šifra, merska enota, količina in vred-
nost ustvarjenih prihodkov od prodaje skupno pakiranih 
oziroma skupno predelanih pro izvodov;

m) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke druge-
ga odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku 
za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, 
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fotografija dogodka in poročilo o izvedeni promociji lo-
kalnega trga na javnem dogodku;

n) glede izpolnjevanja pogoja iz 13. točke drugega 
odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži pogodba o zaposlitvi;

o) pri lastni predelavi pro izvodov iz lastne pridelave 
članov partnerstva oziroma predelavi pro izvodov iz lastne 
pridelave članov partnerstva s strani vodilnega partnerja 
iz 14. točke drugega odstavka 25. člena Uredbe je do-
voljena uporaba tehnoloških surovin, pri čemer se kot 
tehnološke surovine štejejo kmetijski pridelki, ki se na 
lokalnem trgu ne pridelujejo oziroma ne predelujejo, kot 
npr. sladkor, riž, začimbe in sol. Pri pro izvodih živalskega 
izvora se šteje, da gre za lastno pridelavo, če so živali, iz 
katerih izvirajo ti pro izvodi, v reji pri posameznemu članu 
partnerstva od rojstva ali najmanj tri mesece, razen peru-
tnine, kuncev ter jagnjet, kozličkov in prašičkov do 20 kg 
žive teže, ki so v reji pri posameznemu članu partnerstva 
od rojstva ali najmanj en mesec. Izpolnjevanje pogoja iz 
te točke se ugotavlja na podlagi podatkov iz:

– zbirne vloge člana partnerstva (npr. prijavljene 
površine in vrste kmetijskih rastlin na teh površinah),

– Registra kmetijskih gospodarstev (npr. vrsta rabe 
GERK),

– Evidence imetnikov rejnih živali,
– Evidence rejnih živali,
– Registra prašičev na gospodarstvu,
– Registra drobnice na gospodarstvu,
– Centralnega registra kopitarjev,
– Centralnega registra govedi,
– Registra čebelnjakov,
– Registra pridelovalcev grozdja in vina in
– ustreznih knjigovodskih listin oziroma izpiskov iz 

drugih evidenc, iz katerih je razviden izvor pro izvodov;
p) glede izpolnjevanja pogoja iz 15. točke drugega 

odstavka 25. člena Uredbe se zadnjemu zahtevku za 
izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fo-
tografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni 
najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka 
ter podpis udeleženca dogodka.

3. Če gre za stroške dela iz 2. točke šestega od-
stavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve alineje 2. točke 
šestega odstavka 20. člena Uredbe:

– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug 
pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na 
delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta 
razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe 
projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in

– Priloga 20 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz druge, tretje in četrte 
alineje 2. točke šestega odstavka 20. člena Uredbe:

– Priloga 21 »Mesečna časovnica za člana kmetije, 
samostojnega podjetnika, fizično osebo na projektu«.

4. Če gre za stroške kilometrine iz 3. točke šeste-
ga odstavka 20. člena Uredbe in se uporablja lastno 
prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo dokazila o namenu in udeležbi potovanja (vabi-
lo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo 
o opravljeni poti ipd.) in Priloga 22 »Poročilo o opravlje-
nih potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom«.

5. Če gre za potne stroške iz 4. točke šestega od-
stavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na pro-
jektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredboda-
jalca, podpisov ipd.;

b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi 
računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in 
se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni 
kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi 
goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladno-
sti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, 
s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje) in

č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega poto-
vanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotno-
sti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

6. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 20. člena Ured-
be, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila 
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali 
dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija 
dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).

7. Če gre za stroške nakupa nove opreme, strojev, 
pohištva in prevoznih sredstev iz 3. točke tretjega od-
stavka 20. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priloži Priloga 23 »Izjava o obdobju uporabe nove opreme, 
strojev, pohištva in prevoznih sredstev v projektu«.

8. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke 
tretjega odstavka 20. člena Uredbe, ki so stroški dela po 
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela upokojencev ali štu-
dentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja 
in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in indi-
vidualni REK obrazec);

– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej po-
godbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec 
in individualni REK obrazec);

– pogodba o začasnem ali občasnem delu upo-
kojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun 
davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK 
obrazec) ali

– napotnica in račun študentskega servisa.
14. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas tra-

janja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves 
čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.

15. Obveznosti upravičenca do podpore po zad
njem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do 
podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene 
v 62. členu Uredbe.

16. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

17. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom 
(UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za 
posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala 
ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.

18. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti 
sta določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. člena Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta

 

 

Priloga 1: Poročilo o izvajanju projekta 
 
 
Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLLL do DD.MM.LLLL) na katerega se nanaša poročilo 
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine poročila za 
zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti  
 
 
2. Doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova pridobljenih točk pri merilih za 
ocenjevanje vlog (Za vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje 
vlog, je potrebno opisati dosežene cilje.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev  

 

 
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (Navedite dosežene merljive 
rezultate projekta s kvantitativno opredeljenimi kazalniki v primerjavi z načrtovanimi in pojasnite morebitna 
odstopanja.) 
 
 
4. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za vodilnega 
partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti je izvajal in kako 
je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost Cilj, h kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   
 
5. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki 
ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zaključku projekta ter sprejete ukrepe, s katerimi ste zagotovili 
uporabnost in trajnost rezultatov po zaključku projekta.)  
 
 
6. Opis promocije in razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije) (Navedite 
doseženo promocijo lokalnega trga in načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja 
oz. članov partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 
10 tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. Opišite, kako je vodilni partner izvedel 
promocijo lokalnega trga ter razširjanje rezultatov projekta (izvedba 1 javnega dogodka, ki se ga je udeležilo 
najmanj 15 kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva) in kako so drugi člani partnerstva izvajali oz. 
sodelovali pri izvedbi promocije lokalnega trga in razširjanju rezultatov in informacij o projektu.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
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7. Samoevalvacija projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore:
– ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
– opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
– spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
9. Finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po članih partnerstva z opredelitvijo in 
utemeljitvijo stroškov projekta, višina sofinanciranja in delež lastnih sredstev partnerstva v strukturi 
doseženih upravičenih stroškov projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo 
opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo 
12-

mesečje 

Tretje 
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje 

Drugo 
12-

mesečje 

Tretje 
12-

mesečje 

Skupaj 

znesek v EUR 

Stroški dela na 
projektu  

   

Potni stroški    

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, 
ki niso stroški dela na 
projektu 

   

Stroški nakupa nove 
opreme, strojev, 
pohištva in prevoznih 
sredstev  

   

Stroški zunanjih 
storitev 

   

Posredni stroški    

SKUPAJ    

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev, 
stroški zunanjih storitev). Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na 
projektu za vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim 
in doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev je 
potrebno utemeljiti nakup vsake nove opreme, strojev, pohištva in prevoznih sredstev v povezavi s podrobnejšo 
opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in številom mesecev uporabe nove opreme, 
strojev, pohištva in prevoznih sredstev v projektu. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek glede na 
upravičene stroške dela na projektu.) 
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Vir financiranja Doseženi upravičeni stroški projekta (EUR) Struktura v % 

Pričakovana podpora iz 4. javnega 
razpisa za podukrep 16.4 (nepovratna 
sredstva): vrednost zahtevka za 
izplačilo sredstev 

Lastna sredstva partnerstva 

SKUPAJ 100

 
 
Dodatno k zadnjemu poročilu  

Višina prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu, ki jo je dosegel 
vodilni partner v času trajanja projekta  

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
1) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
2) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
3) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
4) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
5) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
6) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
7) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
8) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
9) v času trajanja projekta 

 

Dosežena vrednost odkupa od kmetijskega gospodarstva (član partnerstva 
10) v času trajanja projekta 

 

Po potrebi dodajte vrstice za člane partnerstva.  
 

Ali je vodilni partner na lokalnem trgu prodajal tudi proizvode iz lastne 
pridelave oziroma lastne predelave proizvodov iz lastne pridelave Da                      Ne 
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 Ob-3424/21
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana, na podlagi 51. čle-
na Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 
36/19, 108/20 in 163/21; v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomo-
či št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018 za 
shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa 
razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za 
spremljanje državnih pomoči, objavlja

3. javni razpis
za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo 

kmetijskih dejavnosti v dejavnosti 
v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim 
vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira 

skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami 
in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se 
nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega 
varstva oziroma invalidskega varstva. 

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 750.000,00 eurov. Javni razpis je 
strukturiran v tri sklope glede na dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva iz druge 
alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:
– 250.000 eurov za dejavnost s področja izobraževanja: sklop 1;
– 250.000 eurov za dejavnost s področja zdravstvenega varstva: sklop 2 ter
– 250.000 eurov za dejavnost s področja socialnega oziroma invalidskega varstva: 
sklop 3.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja podeželja 
14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 
100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti 
Obdobje vlaganja vlog na 
javni razpis:

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 
2022, do 14. ure.

Obdobje upravičenosti 
stroškov:

Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po 
datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta. 

Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je preučitev možnosti razvoja aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na 
področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva 
oziroma invalidskega varstva. 

Informacije o javnem 
razpisu:

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana,
tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
INFO točke Kmetijsko gospodarske zbornice Slovenije (Priloga 24 razpisne 
dokumentacije).

2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen pod-
pore in cilji podukrepa so določeni v 39. členu Uredbe.

3. Projekt
1. Projekt je določen v 44. členu Uredbe in je skla-

dno s 45. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na 
javni razpis.

2. V skladu s tretjim odstavkom 44. člena, 45. čle-
nom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se pro-
jekt predloži v elektronski obliki na obrazcu iz Priloge 1 
tega javnega razpisa.

4. Partnerstvo
1. Partnerstvo je določeno v 40. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje 

prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost 
s področja izobraževanja, če ima registrirano dejavnost:
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a) SKD 85 Izobraževanje, in je vpisan v:
– razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgo-

je in izobraževanja, zasebnih učiteljev in zasebnih vzgo-
jiteljev, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ali

– evidenco visokošolskih zavodov in študijskih pro-
gramov, ki jo vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, ali

– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali

– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali

b) SKD 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, 
kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne so-
cialne varnosti.

3. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje 
prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost 
s področja zdravstvenega varstva, če ima registrirano 
dejavnost:

a) SKD 86 Zdravstvo, in je vpisan v:
– evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže 

zdravstvenih zavodov, ki jo vodi Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, ali

– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali

– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali

b) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobro-
delnih organizacij, in je vpisan v razvid humanitarnih 
organizacij, ki jo vodi Ministrstvo za zdravje.

4. Šteje se, da član partnerstva iz druge alineje 
prvega odstavka 40. člena Uredbe opravlja dejavnost 
s področja socialnega varstva oziroma invalidskega var-
stva, če ima registrirano dejavnost:

a) SKD 87 Socialno varstvo z nastanitvijo oziroma 
SKD 88 Socialno varstvo brez nastanitve, in je vpisan v:

– register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravlja-
jo socialnovarstvene storitve, ki ga vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali

– register podeljenih koncesij: institucionalno var-
stvo v domovih za starejše, ki ga vodi Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali

– register podeljenih koncesij za storitev: varstva, 
vodenja in zaposlitve posebnimi pogoji, ki ga vodi Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ali

– evidenco o javnih socialnovarstvenih programih, 
ki jo vodi Socialna zbornica Slovenije, ali

– evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ali

– razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali

b) SKD 94.991 Dejavnost invalidskih organizacij in 
je vpisan v Register invalidskih organizacij, ki ga vodi 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ali

c) SKD 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodel-
nih organizacij in je vpisan v razvid humanitarnih orga-
nizacij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.

5. Invalidsko podjetje iz drugega odstavka 40. čle-
na Uredbe je vpisano v Register invalidskih podjetij pri 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.

5. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de 
minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči 
de minimis sta določena v 41. in 49.a členu Uredbe.

6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni 
partner in njegove obveznosti so določene v 3., 7., 8., 

9. in 10. točki drugega odstavka 47. člena, 50. členu in 
prvem odstavku 65. člena Uredbe.

7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 

52. člena Uredbe sestavljajo prijavni obrazec s priloga-
mi od 1 do 12, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

7.1. Splošni pogoji
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so 

določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena 

Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, 
v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki ure-
jajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. 
in 8. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsa-
kega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana par-
tnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnje-
vanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;

c) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;

č) glede izpolnjevanja pogojev iz četrtega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik po-
moči de minimis, glede enotnega podjetja in združeva-
nja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomo-
či de minimis v okviru podukrepa 16.9 ne bo presežena 
zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči 
po drugih predpisih«;

d) glede izpolnjevanja pogojev iz 13. točke prvega 
odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 4 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, o ločenem računovodstvu oziroma ustreznih 
evidencah«;

e) glede izpolnjevanja pogojev iz šestega od-
stavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži 
Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in 
javne uporabe rezultatov projekta«;

f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. toč-
ke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 10 in 
mora vsebovati vse obvezne sestavine, določene v Pri-
logi 4 Uredbe;

g) projekt iz drugega odstavka 44. člena Uredbe 
je Priloga 11 in mora vsebovati vse obvezne sestavine, 
določene v Prilogi 1 Uredbe;

h) glede izpolnjevanja pogojev iz 55. člena Uredbe 
se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana par-
tnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali 
zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.

2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, 
v skladu s 5. točko 56. člena Uredbe uveljavlja davek na 
dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) kot upra-
vičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na 
javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«.

7.2. Posebni pogoji
1. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis 

so določeni v 43. členu Uredbe.
2. Vlogi na javni razpis se priloži akt o ustanovitvi, 

iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 
prvega odstavka 43. člena Uredbe.

8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so 

določena v 46. členu Uredbe ter dokumentu »Merila 
za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je do-
stopen na spletni strani programa razvoja podeželja 
(https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-ope-
racij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba) 
in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede iz-
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polnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis 
priloži Priloga 12 »Merila za ocenjevanje vlog«.

2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenje-
vanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni 
razpis. Če se za posamezno merilo ne predloži predpi-
sanih dokazil ali prilog, se vloga na podlagi tega merila 
oceni z 0 točkami.

3. V skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe 
se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag 30 odstotkov 
možnega števila točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje 
število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe 
razpisanih sredstev.

8.1. Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjeva-
nje vlog na javni razpis so določena v tem podpoglavju:

Merila Število točk
I. PARTNERSTVO – maksimalno število točk 15
1. SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk: 10

Partnerstvo sestavljajo:
– tri ali več kmetijska gospodarstva, organiziranih kot kmetija, 5
– dve kmetijski gospodarstvi, organizirani kot kmetija, 3
– najmanj dva člana partnerstva iz druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe. 5
Točke pri tem merilu se seštevajo.

2. REFERENCE VODILNEGA PARTNERJA – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner ima reference z vodenjem najmanj enega projekta, ki je bil (so)financiran iz 
sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo 
vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila s Prilogo 8 »Izjava 
vodilnega partnerja o referencah z vodenjem projektov«.

5

Vodilni partner ima reference s sodelovanjem v najmanj enem projektu (kot projektni partner), ki 
je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije, ki je zaključen v zadnjih 
petih letih pred vložitvijo vloge na javni razpis. Vodilni partner izkazuje izpolnjevanje tega merila 
s Prilogo 9 »Izjava vodilnega partnerja o referencah s sodelovanjem v projektih«.

3

II. PRISPEVEK PROJEKTA H KREPITVI DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH – 
maksimalno število točk:

25

1. SPODBUJANJE DIVERZIFIKACIJE DEJAVNOSTI NA KMETIJI – maksimalno število točk: 15
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom 
projekta ustvaril prihodke iz dopolnilne dejavnosti, v višini:
– več kot 5.000 eurov, 15
– več kot 3.000 eurov do vključno 5.000 eurov, 10
– več kot 1.000 eurov do vključno 3.000 eurov. 5
Dopolnilne dejavnosti, iz katerih mora biti ustvarjen prihodek, so v skladu z uredbo, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti, naslednje:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški 
promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju 
osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju 
osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in 
invalidne osebe).
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Merila Število točk
Pogoj glede zahtevanega prihodka mora doseči najmanj en član partnerstva, ki je kmetijsko 
gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in v okviru katerega se izvaja ena ali več zgoraj 
navedenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Merilo »Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji« postane pogoj upravičenca do podpore 
v skladu s 1. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

2. POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI ČLANOV KMETIJE – maksimalno število točk: 10
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, se bo v času trajanja projekta udeležil 
usposabljanja s področja predmeta projekta, ki ga izvede vodilni partner ali druga pravna oseba 
v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur, 10
– več kot 10 ur do vključno 15 ur, 5
– več kot 5 ur do vključno 10 ur. 3
Če bo usposabljanje izvedel vodilni partner, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot 
kmetija, mora biti v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti, izvedeno v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji: organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Merilo »Povečanje usposobljenosti članov kmetije« postane pogoj upravičenca do podpore 
v skladu z 2. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

III. PRISPEVEK PROJEKTA K NAPREDKU IN DVIGU INOVATIVNOSTI – maksimalno število točk: 15
1. VKLJUČENOST RAZLIČNIH RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN – maksimalno število točk:

Upravičene aktivnosti projekta so namenjene:
10

– najmanj tri ranljive skupine, 10
– dve ranljivi skupini. 5
Kot ranljive družbene skupine se štejejo:
a) starejši nad 50 let,
b) brezposelne osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), v skladu z zakonom, ki ureja ukrepe države na trgu dela,
c) otroci s posebnimi potrebami v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami,
č) osebe z motnjami v duševnem zdravju v skladu z zakonom, ki ureja duševno zdravje,
d) invalidi v skladu z zakonom, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov.

2. VKLJUČENOST MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA – maksimalno število točk: 5
Upravičene aktivnosti projekta so namenjene medgeneracijskemu sodelovanju, pri čemer se za 
medgeneracijsko sodelovanje šteje vključenost najmanj dveh od naslednjih starostnih skupin 
prebivalstva (generacij):

5

– osebe mlajše od 15 let,
– osebe v starosti od vključno 15 do vključno 65 let,
– osebe starejše od 65 let.

IV. DODANA VREDNOST PROJEKTA – maksimalno število točk: 25
1. NOVA ZAPOSLITEV ZA NAMEN IZVEDBE PROJEKTA – maksimalno število točk: 10

Vodilni partner bo za namen izvedbe projekta zaposlil osebo za najmanj polovični delovni čas, 
v skupnem trajanju najmanj polovice časa trajanja projekta.

10

Merilo »Nova zaposlitev za namen izvedbe projekta« postane pogoj upravičenca do podpore 
v skladu s 3. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

2. ČLAN PARTNERSTVA SE KOT ČLAN KMETIJE VKLJUČI V POKOJNINSKO, INVALIDSKO IN 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZ NASLOVA OPRAVLJANJA KMETIJSKE DEJAVNOSTI NA 
TEJ KMETIJI – maksimalno število točk:

10

En član kmetije, ki je član partnerstva, se bo v času trajanja projekta vključil v pokojninsko, 
invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skupnem 
trajanju najmanj dvanajst mesecev.

10

Merilo »Član partnerstva se kot član kmetije vključi v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno 
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na tej kmetiji« postane pogoj upravičenca 
do podpore v skladu s 4. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

3. ČLAN PARTNERSTVA, KI JE KMETIJA, V ČASU TRAJANJA PROJEKTA PRIDOBI 
DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – maksimalno število točk:

5

Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v času trajanja projekta pridobil dovoljenje 
za opravljanje najmanj ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti v skladu z uredbo, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti:

5

– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje);
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Merila Število točk
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje);
– prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški 
promet);
– ježa živali (SKD 93.190 Druge športne dejavnosti);
– oddajanje površin za piknike (SKD 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas);
– muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
– tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
– apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
– celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju 
osnovnih dnevnih opravil (SKD 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
– dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju 
osnovnih dnevnih opravil (SKD 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in 
invalidne osebe).
Merilo »Član partnerstva, ki je kmetija, v času trajanja projekta pridobi dovoljenje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu s 5. točko drugega 
odstavka 47. člena Uredbe.

V. RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA – maksimalno 
št. točk:

20

1. PRENOS ZNANJ IN INFORMACIJ O PROJEKTU – maksimalno število točk: 5
Eden ali več članov kmetije, ki je član partnerstva, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom 
projekta izvedel prenos znanja in informacij o projektu za kmetije, ki niso člani partnerstva, 
v skupnem trajanju:
– več kot 15 ur, 5
– več kot 8 ur do vključno 15 ur. 3
Merilo »Prenos znanj in informacij o projektu« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu 
s 6. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

2. NAČIN IN OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV – maksimalno število točk: 5
Vodilni partner bo predstavil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, 5
– dveh do vključno štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev. 3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani mediji (kot npr. časopis, revije, časnik),
– televizija (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– radio (lokalni ali dosegljivost na celotnem območju RS),
– navadna pošta,
– elektronska pošta,
– internet (spletna stran),
– družbena omrežja (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube).
Merilo »Način in obseg razširjanja rezultatov« postane pogoj upravičenca do podpore v skladu 
s 7. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

3. EVALVACIJA PROJEKTA S STRANI ZUNANJEGA IZVAJALCA – maksimalno število točk: 10
Zunanji izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz tretje alineje 5. točke drugega odstavka 46. člena 
Uredbe, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvedel evalvacijo projekta, ki vsebuje 
najmanj:

10

– preveritev doseganja ciljev projekta,
– oceno primernosti, uspešnosti, učinkovitosti in trajnosti projekta,
– predlog prenosa evalvacijskih ugotovitev v zakonodajo.
Merilo »Evalvacija projekta s strani zunanjega izvajalca« postane pogoj upravičenca do podpore 
v skladu s 8. točko drugega odstavka 47. člena Uredbe.

9. Upravičene aktivnosti: upravičene aktivnosti pro-
jekta so določene v prvem, drugem in petem odstavku 
42. člena Uredbe.

10. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v šestem odstavku 

42. člena Uredbe:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 181 / 19. 11. 2021 / Stran 2515 

a) potni stroški iz 3. in 4. točke šestega od-
stavka 42. člena Uredbe so stroški službenih potovanj:

– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoz-
nega sredstva za izvedbo projekta iz 3. točke šestega 
odstavka 42. člena Uredbe, se priznajo v obliki stan-
dardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za 
prevožen kilometer,

– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za 
izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 42. člena 
Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška 
goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov 
službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz 
Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,

– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) 
za izvedbo projekta iz 4. točke šestega odstavka 42. čle-
na Uredbe, cestnine in parkirnine se priznajo v višini de-
jansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirnine);

b) kot stroški prevoza iz 2. točke tretjega od-
stavka 42. člena Uredbe se štejejo stroški najema av-
tobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi 
stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član 
partnerstva, ki je upravičenec do podpore;

c) kot oprema iz 3. točke tretjega odstavka 42. čle-
na Uredbe se štejejo aparat, orodje, naprava in druga 
oprema;

č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke tretjega od-
stavka 42. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s pla-
čilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, 
pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 
upokojencev in študentskega dela;

d) posredni stroški iz 5. točke tretjega od-
stavka 42. člena Uredbe se priznajo največ v višini 
15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za 
člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uve-
ljavlja stroške dela na projektu.

2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno 
v 57. členu Uredbe.

3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu 
Uredbe.

11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 48. členu 

Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe 

se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna 
obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministr-
stva za finance: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podro-
cja/drzavne_pomoci/referencne_obrestne_mere/.

12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. V skladu s šesto alinejo četrtega odstavka 51. čle-

na Uredbe je javni razpis strukturiran v tri sklope glede 
na dejavnost, ki jo opravlja član partnerstva iz druge 
alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe, in sicer:

– sklop 1: dejavnost s področja izobraževanja;
– sklop 2: dejavnost s področja zdravstvenega var-

stva ter
– sklop 3: dejavnost s področja socialnega oziroma 

invalidskega varstva.
3. V skladu s petim odstavkom 51. člena se v pri-

meru, da na posameznem sklopu razpisana sredstva 
niso porabljena, neporabljena sredstva proporcionalno 
razdelijo na ostala sklopa iz prejšnje točke, na katerih 
zaprošena sredstva presegajo razpoložljiva sredstva.

4. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo 
enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo 
za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim 
odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi 
ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:

– partnerstvo 10 %;
– prispevek projekta h krepitvi diverzifikacije dejav-

nosti na kmetijah 40 %;
– prispevek projekta k napredku in dvigu inovativ-

nosti 25 %;
– dodana vrednost projekta 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov pro-

jekta 10 %.
5. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetij-
ske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Iz-
vedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. av-
gusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), 
tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil 
za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, 
povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 
5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma zah-
tevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je 
upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev 
za pridobitev podpore oziroma izplačilo, tako ustvarjeni 
pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa Diverzifikacija 
dejavnosti na kmetiji.

13. Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 

sredstev so določeni v 55., 59. in 61. členu Uredbe. 
Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 13 
do 23, ki so določene v razpisni dokumentaciji:

a) zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu 
s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži 
Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 2, ki 
je sestavni del tega javnega razpisa, in je v elektronski 
obliki dostopen kot Priloga 13;

b) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partner-
stva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 14 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih 
pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;

c) če gre za nakup nove opreme iz 6. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe in na računu ni podrobne 
specifikacije iz katere je razviden najmanj tip opreme, 
se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje podrobno specifika-
cijo iz katere je razviden najmanj s tip opreme, pri čemer 
mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente;

č) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 15 »Izjava člana partnerstva, ki 
je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih 
za iste upravičene stroške«;

d) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretje-
ga odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je 
član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem 
potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje 
z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma 
storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane 
lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene 
v povpraševanju;

e) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog 
ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe 
mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti 
blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki 
blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno 
objavljene tarife);
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f) glede izpolnjevanja pogojev iz 11. točke tretjega 
odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 16 »Izjava o nepovezanosti čla-
nov partnerstva«.

2. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo 
sredstev so določeni v 47. členu Uredbe:

a) v skladu z 2. točko prvega odstavka 47. člena 
Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži akt 
o ustanovitvi;

b) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo skenogrami izdanih računov, iz katerih 
mora biti razvidno, da so bili izdani za opravljene storitve 
v okviru dopolnilnih dejavnosti, ki so navedene pri meri-
lu »Spodbujanje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji« iz 
8. poglavja tega javnega razpisa;

c) glede izpolnjevanja pogoja iz 2. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži potrdilo o udeležbi na usposabljanju, ki 
ga izvede vodilni partner ali druga pravna oseba;

č) glede izpolnjevanja pogoja iz 3. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži pogodba o zaposlitvi;

d) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priloži Priloga 17 «Izjava o vključitvi v pokoj-
ninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz na-
slova opravljanja kmetijske dejavnosti«. Šteje se, da 
je član kmetije vključen v pokojninsko, invalidsko in 
zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetij-
ske dejavnosti, če je vključen v zavarovanje po nasled-
njih podlagah:

– 051 ali 052 – obvezna vključitev v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje ali

– 007 – prostovoljna vključitev v pokojninsko in in-
validsko zavarovanje in 064 – zdravstveno zavarovanje 
za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju 
ali 065 – zdravstveno zavarovanje za pravico do zdrav-
stvenih storitev ter povračilo potnih stroškov;

e) izpolnjevanje pogoja glede dopolnilne dejavnosti 
iz 5. točke drugega odstavka 47. člena Uredbe je razvid-
no iz Registra kmetijskih gospodarstev;

f) glede izpolnjevanja pogoja iz 6. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogod-
ka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime 
in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka;

g) izpolnjevanje pogoja iz 7. točke drugega od-
stavka 47. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:

– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku 
za izplačilo sredstev priloži skenogram članka, brošure, 
letaka,

– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poro-
čilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno 
stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži 
avdio – video posnetek objave,

– če gre za objavo na spletni strani vodilnega part-
nerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju 
projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,

– če se rezultati projekta razširijo preko elektronske 
ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev pri-
loži dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;

h) glede izpolnjevanja pogoja iz 8. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložita evalvacija projekta in Priloga 18 »Iz-
java o referencah zunanjega izvajalca evalvacije pro-
jekta«;

i) analiza izvedljivosti prenosa iz 9. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila 
o izvajanju projekta, ima naslednje sestavine: povzetek, 
ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso 
v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, problemi in po-
sebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso v okvi-
ru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, koristi predlaganih 
rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske 
ali socialne koristi, sklepi ter priporočila;

j) glede izpolnjevanja pogoja iz 10. točke drugega 
odstavka 47. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo 
sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija 
dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj 
ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis 
udeleženca dogodka.

3. Če gre za stroške dela iz 2. točke šestega od-
stavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) za stroške dela osebe iz prve alineje 2. točke 
šestega odstavka 42. člena Uredbe:

– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug 
pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na 
delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta 
razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe 
projekta ali tudi za druge namene poleg izvedbe projekta in

– Priloga 19 »Mesečna časovnica zaposlene osebe 
na projektu«;

b) za stroške dela osebe iz druge, tretje in četrte 
alineje 42. točke šestega odstavka 42. člena Uredbe:

– Priloga 20 »Mesečna časovnica za člana kmetije 
na projektu«.

4. Če gre za stroške kilometrine iz 3. točke šeste-
ga odstavka 42. člena Uredbe in se uporablja lastno 
prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev 
priložijo dokazila o namenu in udeležbi potovanja (vabi-
lo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo 
o opravljeni poti ipd.) in Priloga 22 »Poročilo o opravlje-
nih potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom«.

5. Če gre za potne stroške iz 4. točke šestega od-
stavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sred-
stev priložijo naslednja dokazila:

a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na pro-
jektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredboda-
jalca, podpisov ipd;

b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi 
računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in 
dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);

c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 
30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in 
se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do pod-
pore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni 
kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi 
goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladno-
sti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, 
s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje) in

č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega poto-
vanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotno-
sti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).

6. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na 
dogodkih iz 2. točke tretjega odstavka 42. člena Ured-
be, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila 
o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali 
dogodkov v tiskani ali elektronski obliki, zapisnik sestan-
ka, lista prisotnih, fotografija dogodka, račun za prevoz, 
nastanitev, kotizacijo ipd.).

7. Če gre za stroške nakupa nove opreme iz 3. toč-
ke tretjega odstavka 42. člena Uredbe, se zahtevku za 
izplačilo sredstev priloži Priloga 21 »Izjava o obdobju 
uporabe nove opreme v projektu«.
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8. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke 
tretjega odstavka 42. člena Uredbe, ki so stroški dela po 
podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravlja-
nju začasnega ali občasnega dela upokojencev ali štu-
dentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo 
naslednja dokazila:

– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja 
in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in indi-
vidualni REK obrazec);

– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej po-
godbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec 
in individualni REK obrazec);

– pogodba o začasnem ali občasnem delu upo-
kojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun 
davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK 
obrazec) ali

– napotnica in račun študentskega servisa.
14. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas tra-

janja projekta: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves 
čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.

15. Obveznosti upravičenca do podpore po za-
dnjem izplačilu sredstev: obveznosti upravičenca do 
podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene 
v 62. členu Uredbe.

16. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava 
podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem 
odstavku 63. člena Uredbe.

17. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posame-
znikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem preto-
ku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, kate-
rih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene 
na spletni strani ARSKTRP.

18. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
ter višja sila in izjemne okoliščine

1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta 
določena v 64. členu Uredbe.

2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je 
določeno v 65. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1: Projekt

 

 

Priloga 1: Projekt 
 
 

1. Osnovni podatki o projektu 
 

a. Partnerstvo (utemeljitev sestave in struktura) 
 

I. Vodilni partner (Opišite in utemeljite vlogo vodilnega partnerja, njegov prispevek in dodano vrednost k 
projektu.) 
VODILNI PARTNER (Naziv vodilnega partnerja, ime in kontakt kontaktne osebe pri vodilnem partnerju): 
Opis in utemeljitev (opredelite tudi področje vodilnega partnerja, če je vodilni partner pravna oseba iz 
druge alineje prvega odstavka 40. člena Uredbe: izobraževanje o okolju in hrani ali zdravstveno varstvo ali 
socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo): 
II. Člani partnerstva iz prvega odstavka 40. člena Uredbe (Opišite in utemeljite vlogo članov 
partnerstva, njihov prispevek in dodano vrednost k projektu.) 
ČLAN PARTNERSTVA 1 (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

III. Člani partnerstva iz drugega odstavka 40. člena Uredbe (Opišite in utemeljite vlogo članov 
partnerstva, njihov prispevek in dodano vrednost k projektu.) 
ČLAN PARTNERSTVA X (Naziv člana partnerstva):  
Opis in utemeljitev: 

Po potrebi dodajte vrstice z opisom in utemeljitvijo za ostale člane partnerstva. 
 

b. Opis glavnih značilnosti projekta 
 

Naslov projekta  
 
 
Povzetek vsebine projekta  
 
 
Namen in področje projekta, pri čemer se upošteva 39. člen Uredbe (Ustrezno obkrožite) 
izobraževanje o okolju in hrani DA NE 
zdravstveno varstvo DA NE 
socialno varstvo oziroma invalidsko varstvo DA NE 
 
Splošni cilj projekta in pričakovana sprememba, ki se želi doseči glede na trenutno stanje 
 
 
Ključni načrtovani rezultati projekta in kdo bo imel korist od njih 
 
 
Trajanje projekta (Ustrezno označite)  

24 mesecev ___ 36 mesecev ___ 

 
Višina načrtovanih upravičenih stroškov (Za izvedbo projekta se 
lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do vključno 45.000 eurov. 
 
V primeru, da se izvede evalvacija projekta, ki jo izvede zunanji 
izvajalec, se lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 eurov do vključno 
75.000 eurov.) 
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2. Vsebina projekta 
 
a. Cilji in namen projekta (Navedite in opišite kakšni so cilji in namen projekta. Na kakšen način bo 
projekt prispeval k razvoju aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, 
zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva.)  
 
 
b. Opis problema, ki ga obravnava projekt (Opišite problem, ki ga s projektom naslavljate.) 
 
 
c. Opis načrtovanih merljivih rezultatov projekta (Pričakovane rezultate projekta opredelite s 
kvantitativno opredeljenimi kazalniki kot npr. št. vključenih udeležencev, število izvedenih programov, št. 
izvedenih usposabljanj.)  
 
 
č. Opis ciljnih skupin projekta (Navedite in jasno opredelite ciljne skupine, ki jih naslavljate v projektu, 
kot npr. ranljive družbene skupine, osebe mlajše od 15 let, osebe v starosti od vključno 15 do vključno 65 
let, osebe starejše od 65 let, ipd. Utemeljite, kako boste te ciljne skupine vključili v izvedbo projekta oz. 
kako boste zagotovili, da bodo te ciljne skupine sodelovale pri poskusni izvedbi aktivnosti projekta ter 
navedite pričakovano število udeležencev projekta iz posamezne ciljne skupine, ki bo vključena v projekt) 
 
 
d. Opis prispevka projekta k napredku in dvigu inovativnosti (Opišite na kakšen način vaš projekt 
prispeva k napredku in dvigu inovativnosti.)  
 
 
e. Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti projekta v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti za dosego 
točk pri merilih za ocenjevanje vlog iz 46. člena Uredbe (Za vsako merilo, na podlagi katerega se 
pridobijo točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno opisati načrtovane cilje in aktivnosti, da bo 
merilo izpolnjeno.) 

Izbrano merilo Opis načrtovanih ciljev in aktivnosti 

  

Po potrebi dodajte vrstice z izbranim merilom in opisom načrtovanih ciljev in aktivnosti. 
 
f. Načrtovane aktivnosti projekta: opis aktivnosti po nalogah, ki jih bodo izvedli posamezni člani 
partnerstva (Za vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, 
katere naloge bo izvajal znotraj posamezne aktivnosti bo izvajal. Za vsakega člana partnerstva, ki je 
upravičenec do podpore in izvaja aktivnosti projekta iz tretje alineje prvega odstavka 42. člena Uredbe, 
utemeljite, ali mu izvajanje teh aktivnosti prinaša ekonomske prednosti.) 
 
Vodilni partner 

Načrtovana aktivnost Načrtovane naloge Ekonomska prednost 

Vodenje in koordinacija   

Priprava, organizacija oziroma 
izvedba usposabljanja članov 
partnerstva s področja vsebine 
projekta 

  

Aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z izvedbo projekta 

 Da/ne; utemeljitev: 

Priprava analize izvedljivosti 
prenosa projektnih rešitev v 
prakso v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 
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Razširjanje rezultatov projekta   

 
Član partnerstva 1 

Načrtovana aktivnost Načrtovane naloge Ekonomska prednost 

Vodenje in koordinacija x x 

Priprava, organizacija oziroma 
izvedba usposabljanja članov 
partnerstva s področja vsebine 
projekta 

  

Aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z izvedbo projekta 

 Da/ne; utemeljitev: 

Priprava analize izvedljivosti 
prenosa projektnih rešitev v 
prakso v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 

  

Razširjanje rezultatov projekta   

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
g. Vloga kmetije pri poskusni izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja, 
zdravstvenega varstva socialnega varstva oziroma invalidskega varstva (Opišite vlogo kmetije pri 
izvedbi posameznih aktivnosti projekta, ki se nanašajo na področje izvajanja projekta. V primeru, da je v 
partnerstvo vključenih več kmetij, navedite, na kateri kmetiji se bodo poskusno izvedle te aktivnosti.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
h. Uporabnost in trajnost rezultatov projekta 
(Utemeljite uporabnost in trajnost rezultatov, ki jih nameravate doseči v projektu. Opišite ukrepe za 
zagotovitev uporabnosti rezultatov projekta in za zagotovitev trajnosti rezultatov po zaključku projekta.) 
 

 
i. Opis projektnih tveganj in načrtovanih ukrepov za njihovo zmanjšanje 
 
 

 
3. Terminski načrt in finančna konstrukcija: 

a. Finančna konstrukcija projekta (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta navedite 
upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in njihove načrtovane upravičene 
stroške. Upravičeno aktivnost vodenje in koordinacija projekta lahko izvaja samo vodilni partner.) 
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Upravičena aktivnost 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj 

znesek v EUR 
Vodenje in koordinacija 
izvedbe projekta 

x x x x 

Priprava, organizacija 
oziroma izvedba 
usposabljanja članov 
partnerstva s področja 
vsebine projekta 

    

Aktivnosti, ki so 
neposredno povezane 
z izvedbo projekta  
Priprava analize 
izvedljivosti prenosa 
projektnih rešitev v 
prakso v okviru 
dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji 
Razširjanje rezultatov 
projekta 
SKUPAJ 

Po potrebi dodajte stolpce.  
 
b. Stroškovni načrt projekta po članih partnerstva z opredelitvijo in utemeljitvijo stroškov (Navedite 
razdelitev stroškov po posameznih članih partnerstva, jih opredelite in utemeljite).  
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Vrsta 
upravičenega 

stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški 
usposabljanj in 
udeležbe na 
dogodkih, ki niso 
stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa 
nove opreme  
Oprema 1 
Oprema 2 
Stroški zunanjih 
storitev 
Posredni stroški 

SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev načrtovanih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi načrtovan obseg dela (v urah) na projektu 
za vsakega člana partnerstva, ki bo uveljavljal te stroške. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno 
utemeljiti načrtovan nakup vsake opreme v povezavi s predvideno uporabo te opreme pri izvedbi 
načrtovanih projektnih aktivnosti in predvidenim številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri 
posrednih stroških se navede načrtovan odstotek glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
 

 
4. Razširjanje rezultatov projekta 

a. Podrobnejši opis načinov in obsega razširjanja rezultatov projekta ter vloge vodilnega partnerja 
in drugih članov partnerstva pri tem 
(Navedite načrtovane načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov 
partnerstva, radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd., načrtovan obseg npr. 10 
tiskanih oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter pojasnite, kdo izmed članov 
partnerstva bo izvajal oz. sodeloval pri posameznem načrtovanem načinu razširjanja rezultatov).  
 
 
b. Vloga kmetije pri razširjanju rezultatov projekta, prenosu znanj in informacij o projektu 
(Navedite, kako bo kmetija razširjala oz. sodelovala pri razširjanju rezultatov projekta, prenosu znanj in 
informacij o projektu). 
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Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta 
 
Naslov projekta  
 
 
Obdobje (od DD.MM.LLL do DD.MM.LLL) na katerega se nanaša poročilo  
(iz zadnjega poročila morajo biti ločeno navedene dosežene aktivnosti in druge obvezne sestavine poročila 
za zadnje 12 mesečno obdobje in za celotno obdobje trajanja projekta) 
 
 
Vodilni partner 
 
 
Ime in priimek ter kontakt osebe, odgovorne za pripravo poročila 
 
 
Kraj in datum  
 
 
 
1. Povzetek izvedenih aktivnosti  
 
 
 
2. Doseženi cilji v povezavi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova meril za ocenjevanje vlog (Za 
vsako merilo, na podlagi katerega so bile pridobljene točke pri merilih za ocenjevanje vlog, je potrebno 
opisati dosežene cilje.)  

Izbrano merilo Opis doseženih ciljev  

  

 
3. Doseženi merljivi rezultati projekta (s kvantitativno opredeljenimi kazalniki) (.) 
 
 
4. Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev (razdelitev tudi po posameznih partnerjih) (Za 
vodilnega partnerja in vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, napišite, katere aktivnosti 
je izvajal in kako je prispeval k dosegu načrtovanih ciljev.)  

Član partnerstva Izvedena aktivnost Cilj, h kateremu je prispevala 
izvedena aktivnost 

   
 
5. Analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji 
(Obvezne sestavine analize so: povzetek; ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (tudi z vidika zakonodaje, ki ureja izvajanje te dejavnosti); problemi in 
posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji; koristi 
predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. ekonomske ali socialne koristi; sklepi ter 
priporočila.) 
 

 
6. Zagotavljanje uporabnosti in trajnosti rezultatov projekta (Utemeljite uporabnost in trajnost 
rezultatov, ki ste jih dosegli v okviru izvedbe projekta, po zaključku projekta ter sprejete ukrepe s katerimi 
ste zagotovili uporabnost in trajnost rezultatov po zaključku projekta.)  
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7. Opis razširjanja rezultatov projekta (vloga vodilnega partnerja in vloga kmetije) (Navedite 
dosežene načine razširjanja rezultatov npr. preko spletne strani vodilnega partnerja oz. članov partnerstva, 
radijskih oglasov, družbenih omrežij, tiskovin, elektronske pošte, ipd.; dosežen obseg npr. 10 tiskanih 
oglasov v lokalnem časopisu, 5 objav na spletni strani, ipd. ter opišite vlogo vodilnega partnerja in kmetije 
pri izvedbi razširjanja rezultatov projekta, prenosu znanj in informacij o projektu.) 
 

Po potrebi dodajte vrstice z ustreznim opisom in obrazložitvijo. 
 
8. Evalvacija projekta s strani ciljne skupine, ki je bila vključena v projekt, in samoevalvacija 
projekta, ki jo opravi upravičenec do podpore in vsebuje: 
- ovrednotenje izvajanja projekta, reševanja težav v partnerstvu, ovrednotenje partnerstva, 
- opis partnerstva in ocena izvedbe le-tega (npr. sodelovanje in komunikacija med partnerji), 
- spoznanja pri izvedbi projekta.  
 

 
9. Finančno poročilo: razdelitev doseženih upravičenih stroškov po posameznih članih partnerstva 
z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo (Za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta 
navedite upravičene stroške po posameznih članih partnerstva, ki so upravičenec do podpore, z njihovo 
opredelitvijo in utemeljitvijo.) 
 
 

Vrsta upravičenega 
stroška 

Vodilni partner (navedba) Član partnerstva 1 (navedba) 
Prvo  
12-

mesečje 

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj Prvo  
12-

mesečje

Drugo  
12-

mesečje 

Tretje  
12-

mesečje 

Skupaj

znesek v EUR 
Stroški dela na 
projektu  
Potni stroški 

Stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, 
ki niso stroški dela na 
projektu 
Stroški nakupa nove 
opreme  
Stroški zunanjih 
storitev 
Posredni stroški 

SKUPAJ 
Po potrebi dodajte stolpce.  
 
Opredelitev in utemeljitev doseženih stroškov za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do 
podpore, po vrstah upravičenih stroškov (stroški dela na projektu, potni stroški, stroški usposabljanj in 
udeležbe na dogodkih, ki niso stroški dela na projektu, stroški nakupa nove opreme, stroški zunanjih 
storitev. Pri stroških dela na projektu je potrebno opredeliti tudi dosežen obseg dela (v urah) na projektu za 
vsakega člana partnerstva, ki je uveljavljal te stroške in pojasniti morebitne razlike med načrtovanim in 
doseženim obsegom dela. Pri stroških nakupa nove opreme je potrebno utemeljiti nakup vsake nove 
opreme v povezavi s podrobnejšo opredelitvijo uporabe te opreme pri izvedbi projektnih aktivnosti in 
številom mesecev uporabe nove opreme v projektu. Pri posrednih stroških se navede uveljavljen odstotek 
glede na upravičene stroške dela na projektu.) 
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Št. 4102-4/2021/3 Ob-3422/21

Na podlagi 18.s, 18.š in 98.b člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) v nadaljnjem 
besedilu: ZSV, Resolucije o nacionalnem programu so-
cialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, 
št. 39/13), Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih 
programov (Uradni list RS, št. 70/16, 34/19 in 40/21) ter 
219. člena 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) Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s se-
dežem na naslovu Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov  

za leto 2022
I. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje soci-

alnovarstvenih programov za leto 2022 (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvoj-
nih socialnovarstvenih programov za leto 2022, ki jih 
izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki 
imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu 
določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, 
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene 
v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju 
prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega 
akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

A. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene 
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih 
ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih:

1. preprečevanje nasilja: programi vključujejo ma-
terinske domove, varne hiše, zatočišča, krizne centre, 
informiranje in svetovanje, obravnave žrtev spolnega 
nasilja, obravnave povzročiteljev nasilja, telefonsko sve-
tovanje, celostne obravnave žrtev nasilja med invalidi in 
druge preventivne programe na področju preprečevanja 
nasilja nad starejšimi,

2. zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem in 
druge oblike zasvojenosti): visokopražni programi vklju-
čujejo terapevtske programe in programe reintegracije; 
nizkopražni programi vključujejo zavetišča, svetovanje 
in terensko delo ter mrežo centrov za svetovanje s te-
renskim delom; programi za osebe, ki so se znašle v so-
cialnih stiskah zaradi alkoholizma vključujejo informacij-
ske in svetovalne programe, skupine za samopomoč in 
programe zmanjševanja škode zaradi uživanja alkohola 
za mlade, svetovanje s terenskim delom ter neposredni-
mi spletnimi stiki; programi na področju motenj hranjenja 
ali drugih oblik zasvojenosti,

3. duševno zdravje: programi vključujejo stanovanj-
ske skupine, prehodne stanovanjske skupine, odprte sta-
novanjske skupine, dnevne centre, dnevne centre s skupi-
nami za samopomoč, psihosocialno svetovanje, informira-
nje, terensko delo, zagovorništvo in telefonsko svetovanje,

4. brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, 
odpravljanje posledic revščine): programi vključujejo in-
formiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejema-
lišča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča 
s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, sprejema-
lišča ali dnevni centri za dnevno obravnavo s terenskim 
delom in dodatnimi aktivnostmi ter nastanitveno stano-
vanjsko podporo),

5. otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno 
družinsko življenje in mladostniki s težavami v odrašča-
nju: programi vključujejo dnevne centre za otroke in mla-
dostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke 
in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi sve-
tovanje in programi skupnostnega svetovalnega dela,

6. starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali po-
trebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: 
programi vključujejo pomoč in podporo dementnim ose-
bam in njihovim svojcem in programe dnevnih centrov,

7. podporno bivanje invalidov in mreža drugih pro-
gramov za organizacijo in spodbujanje samostojnega 
živ ljenja invalidov: programi vključujejo informiranje, 
svetovanje ter terensko delo, pomoč pri podpori in iz-
vajanju pomoči in samopomoči, ohranjanje socialnih 
veščin in bivalne skupnosti,

8. socialno vključevanje Romov: programi vključuje-
jo dnevne centre za otroke in mladostnike, informiranje 
in svetovanje ter delo na terenu,

9. specialistična podpora žrtvam kaznivih dejanj (v 
kolikor ni zagotovljena s preostalimi socialno varstveni-
mi programi): program vključuje specialistično podporo 
žrtvam kaznivih dejanj (informacijski in svetovalni pro-
gram ter zagovorništvo) in

10. druga področja, ki so namenjena odpravljanju 
socialnih stisk ljudi, kot so npr. prosilci za mednarodno 
zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski 
člani, osebe v postopku deložacije, podpora žalujočim 
odraslim, otrokom in mladostnikom in njihovim svojcem, 
žrtvam prometnih nesreč: programi vključujejo informi-
ranje in svetovanje, koordinacijo, podporo ter izvajanje 
pomoči in samopomoči.

B. Po tem javnem razpisu ne bodo sofinancirani in 
bodo zavrženi:

– programi, ki so sofinancirani v okviru programov 
v podporo družini (centri za družine in programi psi-
hosocialne pomoči otrokom in mladostnikom oziroma 
njihovim družinam);

– programi za prevoze invalidov;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 

treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je 
ministrstvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;

– programi, ki sicer izpolnjujejo vse splošne in do-
datne pogoje in dosegajo zadostno število točk, ven-
dar na določenem regijskem območju že obstajajo ali 
ni potrebe po takšnih programih glede na predpisano 
mrežo po Resoluciji o nacionalnem programu social-
nega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13-20), 
ali so vključeni v večletno sofinanciranje s strani mi-
nistrstva na podlagi sklepov ministra o izboru več-
letnih programov (sklep št. 4102-9/2016-46 z dne 
27. 1. 2017, sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 
2018, sklep št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019, 
sklep št. 4102-3/2019/21 z dne 4. 3. 2020 in sklep 
št. 4102-2/2020/18 z dne 3. 3. 2021);

– programi prijaviteljev, ki izvajajo storitev institu-
cionalnega varstva ali storitev vodenja in varstva ter 
zaposlitve pod posebnimi pogoji;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 16.000 evrov za 
leto 2022 glede na merila za odmero sredstev in način 
določanja višine sofinanciranja socialnovarstvenih pro-
gramov iz VII. poglavja tega javnega razpisa.

C. Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne social-
novarstvene programe v okviru različnih sklopov:

Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali 
v obdobju od leta 2022 do vključno 2028

V ta sklop sodijo programi, ki so uporabnikom na 
voljo za daljše časovno obdobje in vključujejo dalj časa 
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trajajoče aktivnosti na podlagi individualiziranih načrtov 
obravnave. Programi so uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan, lahko pa so organizirani kot mreža progra-
mov enega izvajalca v več regijah. Namen programov 
je predvsem strukturna in funkcionalna reorganizacija 
socialne mreže uporabnikov oziroma sodelovanje pri 
oblikovanju ali vzpostavitvi nove socialne mreže uporab-
nikov. Izvajalci programov so strokovni delavci in drugi 
usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo. Prostovoljci 
v programih samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega 
kadra. Programi se že uspešno izvajajo in je za njihovo 
izvajanje potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo 
bo na posameznem področju sofinanciralo eno ali več 
vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo 
izvajali v letu 2022

V ta sklop sodijo programi, pri katerih je vna-
prej predvidena določena oblika dela, posamezni upo-
rabniki pa so v programih kontinuirano ali občasno 
vključeni. Namen teh programov je pridobivanje novih 
socialnih izkušenj, novih znanj in učenje socialnih ve-
ščin. Programi se lahko izvajajo s pomočjo prostovoljcev 
ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in 
z usmerjanjem strokovnih delavcev. Ministrstvo bo na 
posameznem področju sofinanciralo eno ali več vsebin, 
ki jih lahko prijavitelj prijavi kot en program.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

javne in razvojne socialnovarstvene programe:
A. Prijavitelj javnega ali razvojnega socialnovar-

stvenega programa mora izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje:

1. je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki 
ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu 
določeno neprofitno delovanje,

2. je pravna oseba, ki je na dan prijave registri-
rana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, in 
sicer za dejavnost SKD 87 – socialno varstvo z na-
stanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez nastanitve 
ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij po 
Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) ali ima status humanitarne or-
ganizacije ali status invalidske organizacije ali status 
nevladne organizacije v javnem interesu na področju so-
cialnega varstva ali na področju družinske politike ali je 
njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno 
v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu orga-
nizacije. V primeru, da je prijavitelj samostojni podjetnik, 
gospodarska družba ali občina, bo prijava zavrnjena,

3. za prijavljeni program izpolnjuje kadrovske po-
goje, in sicer:

– strokovni vodja po tem javnem razpisu je strokov-
ni delavec po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma 
delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV, ali ima 
opravljen strokovni izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe 
na področju socialnega varstva,

– strokovni delavci po tem javnem razpisu so stro-
kovni delavci po 69. členu ZSV (imajo končano višjo 
ali visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in imajo 
opravljen strokovni izpit po ZSV). Strokovni delavci so 
tudi tisti delavci, ki imajo končano višjo ali visoko šolo 
psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in 
njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, 
zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo ter imajo opravljen stro-
kovni izpit po ZSV,

– laični delavci z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
so po tem javnem razpisu vsi delavci z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo,

– laični delavci z vključno srednjo izobrazbo so po 
tem javnem razpisu vsi delavci, ki imajo srednjo ali nižjo 
izobrazbo,

4. za prijavljeni program izpolnjuje prostorske po-
goje glede na vsebino programa in glede na število 
vključenih uporabnikov ter pogoje glede tehnične opre-
mljenosti (v primeru terenskega dela mora zagotoviti 
tehnično opremo – prilagojeno vozilo), določene s tem 
javnim razpisom,

5. za prijavljeni program ima pregledno, uravnote-
ženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, pri 
čemer je prijavitelj ministrstvo zaprosil za sredstva na 
način, da je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je 
določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa,

6. za prijavljeni program ima urejeno, pregledno 
in sledljivo dokumentacijo, skladno z vsemi predpisi 
o hrambi dokumentacije in skladno z EU GDPR uredbo 
o varstvu osebnih podatkov,

7. prijavitelj ima za prijavljeni program urejen pritož-
beni postopek znotraj organizacije,

8. prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovlje-
no najmanj 20 % sofinanciranje prijavljenega programa, 
kar vključuje prejeta sredstva s strani lokalnih skupnosti 
(sklep o sofinanciranju prijavljenega programa ali ovre-
dnoteno brezplačno uporabo prostorov), delež javnih 
del, ki je sofinanciran s strani lokalnih skupnosti, donaci-
je, prejeta sredstva iz naslova dohodnine za financiranje 
splošno koristnih namenov, članarine, plačane participa-
cije in prispevke za udeležbo v programu, ovrednoteno 
prostovoljsko delo (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki 
ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme pre-
segati 10 % vrednosti prijavljenega programa za leto 
2022) ipd.,

9. prijavitelj zagotavlja brezplačno izvajanje vseh 
vsebinskih aktivnosti prijavljenega programa za vklju-
čene uporabnike, razen v primeru namestitvenih pro-
gramov (materinski domovi, varne hiše, zatočišča, krizni 
centri, stanovanjske skupine na področju duševnega 
zdravja, bivalne skupnosti za invalide, terapevtske skup-
nosti, komune, stanovanjske skupine za odvisnike, na-
stanitvene programe za brezdomce ...),

10. prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno 
kontinuirano supervizijo, najmanj 10x letno s strani su-
pervizorja iz seznama supervizorjev Socialne zbornice 
Slovenije (vsi zaposleni vključeni v supervizijo 10x letno),

11. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot 
del javne službe,

12. prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obve-
znosti iz preteklih razpisov ministrstva, ali ima sklenjene 
dogovore o vračilu sredstev in sredstva v skladu z dogo-
vorom tudi redno vrača in

13. prijavitelj ima po stanju do vključno zadnje-
ga dne v mesecu pred oddajo prijave poravnane vse 
zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki 
Sloveniji.

B. Prijavitelj javnega socialnovarstvenega progra-
ma mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz točke 
A. tega poglavja, izpolnjevati še naslednje splošne po-
goje, in sicer:

1. program že izvaja na območju Republike Slo-
venije,

2. za prijavljeni program ima veljavno listino Soci-
alne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega 
socialnovarstvenega programa,

3. strokovni vodja programa je zaposlen za polni 
delovni čas in

4. za prijavljeni program ima finančno podporo lo-
kalne skupnosti ali soglasje lokalne skupnosti za izva-
janje programa.
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C. Prijavitelj razvojnega socialnovarstvenega pro-
grama mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev iz 
točke A. tega poglavja, izpolnjevati še naslednja splošna 
pogoja, in sicer:

1. program že izvaja, ali ga bo začel izvajati najka-
sneje s 1. 1. 2022 na območju Republike Slovenije in

2. mora imeti pozitivno mnenje Socialne zbornice 
Slovenije o strokovni ustreznosti socialnovarstvenega 
programa, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2022.

Dodatna pogoja za kandidiranje na javnem razpisu 
za javne socialnovarstvene programe sta:

1. prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2020 izka-
zujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti v prijavi 
priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih in

2. proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe.

III. Merila za ocenjevanje/izbor javnih in razvojnih 
socialnovarstvenih programov

Socialnovarstveni programi bodo za posamezno 
merilo prejeli 0 ali več točk. Maksimalno število točk za 
javne socialnovarstvene programe (splošna in dodatna 
merila) je 64 točk. Zavrnjeni bodo javni socialnovarstve-
ni programi, ki od možnih 64 točk ne bodo zbrali vsaj 
42 točk. Maksimalno število točk za razvojne social-
novarstvene programe (splošna in dodatna merila) je 
61 točk. Zavrnjeni bodo razvojni socialnovarstveni pro-
grami, ki od možnih 61 točk ne bodo zbrali vsaj 43 točk.

Splošna merila za ocenjevanje javnih in razvojnih 
socialnovarstvenih programov so:

1. Prijavitelj ima za program postavljene jasne in 
merljive cilje, ki so v skladu z razpisano vsebino tega 
javnega razpisa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
2. Potencialni uporabniki v programu sodijo v ranlji-

vo skupino, pogoji za vključitev uporabnikov v program 
so jasno opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, 
strokovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dose-
gajo cilji programa. Število ur vključenosti posameznega 
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju 
omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki).
4. Prijavitelj ima za program opredeljen ustrezen 

način evalviranja doseganja ciljev programa. Prijavitelj je 
s prijavljenim programom aktivno vključen v sistem eval-
viranja in pri tem opravlja vse dogovorjene obveznosti:

– prijavitelj ima za program izdelan celovit način 
evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vklju-
čen v enotni sistem zunanjega evalviranja ter pri tem 
opravlja vse dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator 
primerja doseganje ciljev programa znotraj sorodnih 
programov. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri 
evalvacijskih obveznostih (6 točk),

– prijavitelj ima za program izdelane druge načine 
merjenja ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija) iz 
katerih lahko preveri in prikaže rezultate delovanja pro-
grama, ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta 
način program ne primerja z drugimi sorodnimi progra-

mi. Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalva-
cijskih obveznostih (4 točke),

– v programu samo delno izvajajo merjenje posa-
meznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo 
uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo 
pri evalvacijskih obveznostih (2 točki).

5. Prijavitelj ima za program predvideno ustrezno 
kadrovsko strukturo glede na merila za odmero sred-
stev/izračuni:

– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofi-
nancirane s strani ministrstva, imajo ali izobrazbo po 
69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali najmanj višjo strokovno izobrazbo 
in opravljen preizkus usposobljenosti s področja social-
nega varstva (8 točk),

– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo so-
financirane s strani ministrstva, imajo izobrazbo po 
69. členu ZSV in v celoti ne izpolnjujejo kriterija iz prve 
alineje tega merila (6 točk),

– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofi-
nancirane s strani ministrstva, imajo najmanj višjo stro-
kovno izobrazbo in v celoti ne izpolnjujejo kriterija iz 
prve in druge alineje tega merila in za zaposlene osebe 
v programih, kjer se za vse zaposlene osebe v programu 
zahtevajo le laični delavci z vključno srednjo izobrazbo 
(4 točke),

– vse zaposlene osebe v programu, ki bodo sofi-
nancirane s strani ministrstva, in v celoti ne izpolnju-
jejo kriterijev iz prve, druge in tretje alineje tega merila 
(2 točki).

6. Prijavitelj ima za program zagotovljeno sofinanci-
ranje s strani drugih sofinancerjev, in sicer:

– v višini najmanj 30 % vrednosti programa s strani 
lokalnih skupnosti, kar izkazuje z ustrezno dokumenta-
cijo (6 točk),

– v višini najmanj 25 % vrednosti programa s strani 
lokalnih skupnosti, kar izkazuje z ustrezno dokumenta-
cijo (4 točke),

– v višini najmanj 30 % vrednosti programa s stra-
ni drugih virov, kar izkazuje z ustrezno dokumentacijo 
(2 točki),

– v nižjih vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah 
s strani lokalnih skupnosti ali drugih virov, kar izkazuje 
z ustrezno dokumentacijo (1 točka).

7. Prijavitelj s sedežem v Triglavskem narodnem 
parku (v nadaljnjem besedilo: TNP) prijavlja program na 
območju TNP v skladu z Zakonom o Triglavskem naro-
dnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 
60/17 in 82/20):

– prijavitelj s sedežem v TNP prijavlja program na 
območju TNP (4 točke),

– prijavitelj s sedežem izven TNP prijavlja program 
na območju TNP (2 točki),

– prijavitelj ne prijavlja programa na območju TNP 
in nima sedeža v TNP (0 točk).

Dodatna merila za ocenjevanje javnih socialnovar-
stvenih programov so:

1. Prijavitelj programa ima status humanitarne or-
ganizacije ali status društva oziroma status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju socialnega 
varstva ali status društva oziroma status nevladne orga-
nizacije v javnem interesu na področju družinske politike 
ali status invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. V program prijavitelja so vključeni prostovoljci 

po predpisih, ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu (Uradni 
list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15), ki med dru-
gim določa tri vrste: (1) organizacijsko, (2) vsebinsko 
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in (3) drugo prostovoljno delo. Zakon o prostovoljstvu 
v 7. členu določa, da se za prostovoljca šteje posame-
znik, ki prostovoljsko delo izvaja redno in najmanj 24 ur 
letno. Prostovoljci s svojim delom prispevajo k izvajanju 
programa v letu sofinanciranja:

– v program so vključeni vsaj trije prostovoljci, kar 
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (3 točke),

– v program sta vključena eden ali dva prostovolj-
ca, kar prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo 
(1 točka),

– v programu bodisi ni vključenih prostovoljcev 
bodisi so vključeni, vendar prijavitelj tega ne izkazuje 
z ustrezno dokumentacijo (0 točk).

3. Prijavitelj je za prijavljeni program za leto (2020 
ali 2021) pridobil sredstva na centraliziranih evropskih 
ali drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je za prijavljeni program za leto 2020 ali 
2021 večkrat pridobil sredstva na centraliziranih evrop-
skih ali drugih mednarodnih razpisih (2 točki),

– prijavitelj je za prijavljeni program za leto 2020 
ali 2021 vsaj enkrat pridobil sredstva na centraliziranih 
evropskih ali drugih mednarodnih razpisih (1 točka),

– prijavitelj za prijavljeni program za leto 2020 ali 
2021 ni pridobil sredstev na centraliziranih evropskih in 
drugih mednarodnih razpisih (0 točk).

4. V programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
(dokazilo: potrdilo fakultete) v šolskem letu 2020/2021 
ali 2021/2022:

– v programu se omogoča izvajanja prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
v šolskem letu 2020/2021 ali 2021/2022 (2 točki),

– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in 
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne de-
lavce v šolskem letu 2020/2021 ali 2021/2022 (0 točk).

5. Prijavitelj je bil za prijavljen program s strani mi-
nistrstva že sofinanciran kot večletni program v okviru 
prejšnjih javnih razpisov:

– prijavitelj je za prijavljen program že bil sofinanci-
ran kot večletni program 2 obdobji ali več (6 točk),

– prijavitelj je za prijavljen program že bil sofinanci-
ran kot večletni program 1 obdobje (4 točke),

– prijavitelj za prijavljen program še ni bil sofinanci-
ran kot večletni program (0 točk).

Dodatna merila za ocenjevanje razvojnih socialno-
varstvenih programov so:

1. Prijavitelj programa ima status humanitarne or-
ganizacije ali status društva oziroma status nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju socialnega 
varstva ali status društva oziroma status nevladne orga-
nizacije v javnem interesu na področju družinske politike 
ali status invalidske organizacije

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
2. V program prijavitelja so vključeni prostovoljci 

po predpisih, ki jih ureja Zakon o prostovoljstvu, ki med 
drugim določa tri vrste: (1) organizacijsko, (2) vsebinsko 
in (3) drugo prostovoljno delo. Zakon o prostovoljstvu 
v 7. členu določa, da se za prostovoljca šteje posame-
znik, ki prostovoljsko delo izvaja redno in najmanj 24 ur 
letno. Prostovoljci s svojim delom prispevajo k izvajanju 
programa v letu sofinanciranja:

– v program so vključeni vsaj trije prostovoljci, kar 
prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo (3 točke),

– v program sta vključena eden ali dva prostovolj-
ca, kar prijavitelj dokazuje z ustrezno dokumentacijo 
(1 točka),

– v programu bodisi ni vključenih prostovoljcev 
bodisi so vključeni, vendar prijavitelj tega ne izkazuje 
z ustrezno dokumentacijo (0 točk).

3. Prijavitelj je bil za prijavljeni program za leto 2021 
sofinanciran kot razvojni program s strani ministrstva:

– prijavitelj je bil za prijavljen program za leto 2021 
sofinanciran kot razvojni program s strani ministrstva 
(2 točki),

– prijavitelj za prijavljen program za leto 2021 ni bil 
sofinanciran kot razvojni program s strani ministrstva 
(0 točk).

4. Prijavitelj programa prijavlja namestitveni pro-
gram ali program socialnega vključevanja Romov ali 
program specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj 
ali dnevni center za otroke in mladostnike s svetovalnico 
ali program na področju duševnega zdravja:

– prijavitelj programa prijavlja namestitveni program 
ali program socialnega vključevanja Romov ali program 
specialistične podpore žrtvam kaznivih dejanj ali dnevni 
center za otroke in mladostnike s svetovalnico ali pro-
gram na področju duševnega zdravja (5 točk),

– prijavitelj programa ne prijavlja namestitvenega 
programa ali programa socialnega vključevanja Romov 
ali programa specialistične podpore žrtvam kaznivih de-
janj ali dnevnega centra za otroke in mladostnike s sve-
tovalnico ali programa na področju duševnega zdravja 
(0 točk).

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za socialno-

varstvene programe za leto 2022 je 2.200.000,00 evrov. 
Sredstva se bodo najprej namenila za javne socialno-
varstvene programe, nato pa za razvojne socialnovar-
stvene programe.

Sofinancirani bodo prijavitelji tistih razvojnih soci-
alnovarstvenih programov, ki bodo za prijavljene pro-
grame dosegli najvišje število točk, do porabe sredstev. 
V primeru, da bo več prijaviteljev razvojnih socialnovar-
stvenih programov doseglo enako število točk, bodo 
imeli prednost prijavitelji, ki bodo za programe dosegli 
višje število točk pri splošnih merilih za ocenjevanje 
št. 1., 2., 3. in 5., pri čemer se bodo upoštevala splošna 
merila za ocenjevanje v navedenem vrstnem redu.

Socialnovarstveni programi se bodo sofinancirali 
v okviru programa 2004 Programi socialnega varstva in 
izenačevanje možnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 
Izvajanje in sofinanciranje programov socialnega var-
stva, in sicer iz proračunskih postavk: javni socialnovar-
stveni programi in razvojni in eksperimentalni socialno-
varstveni programi.

Način sofinanciranja za javne socialnovarstvene 
programe v obdobju od leta 2022 do vključno 2028:

Za leto 2022 bo višina sredstev sofinanciranja za 
javne socialnovarstvene programe določena s sklepom 
o izboru programov iz XII. poglavja tega javnega razpi-
sa. Za obdobje od leta 2023 do vključno leta 2028 bo za 
izbrane javne socialnovarstvene programe zagotovljeno 
sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju za 
posamezno leto na osnovi izračuna iz VII. poglavja tega 
javnega razpisa in ob upoštevanju osnov za odmero 
stroškov dela, ki bodo objavljene v javnem razpisu za 
sofinanciranje socialnovarstvenih programov za posa-
mezno tekoče leto, pri čemer bodo upoštevana razpolo-
žljiva proračunska sredstva v posameznem letu.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev za 
leto 2022, bo minister, pristojen za socialno varstvo 
izdal sklep, s katerim bo določil obseg sredstev za 
vse izbrane socialnovarstvene programe po tem jav-
nem razpisu in javne socialnovarstvene programe, ki 
se sofinancirajo na podlagi sklepov ministra o izboru 
večletnih programov (sklep št. 4102-9/2016-46 z dne 
27. 1. 2017, sklep št. 4102-3/2017-12 z dne 25. 1. 
2018, sklep št. 4102-4/2018-14 z dne 12. 2. 2019, 
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sklep št. 4102-3/2019/21 z dne 4. 3. 2020 in sklep 
št. 4102-2/2020/18 z dne 3. 3. 2021).

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sredstva 
za javne in razvojne socialnovarstvene programe, dode-
ljena s tem javnim razpisom za leto 2022 (v skladu z le-
tno pogodbo o sofinanciranju), morajo biti porabljena za 
stroške nastale do 31. 12. 2022. Če pride do odstopanja 
od pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec sredstva 
vrniti. Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju 
z ministrstvom, bo moral izvesti program v obsegu in po 
vsebini, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

VI. Vrsta stroškov
Za izbrani socialnovarstveni program lahko izvaja-

lec s strani ministrstva prejme sredstva največ v višini 
80 % vseh predvidenih odhodkov socialnovarstvenega 
programa, razvidno iz tabele v razpisni dokumentaciji: 
»Predvideni prihodki in odhodki za leto 2022«.

Upravičeni stroški dela, stroški materiala ter storitev 
za izvajanje socialnovarstvenih programov so:

– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-
poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi in obsegajo strošek plače z vsemi 
prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek 
dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študent-
skega dela) in

– stroški materiala ter storitev, ki se odmerijo v pa-
všalu in so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja 
in izvajanja programa: stroški telekomunikacije (telefon, 
internet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih stori-
tev, najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, 
računovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehra-
ne uporabnikov, stroški tiska, distribucije, stroški, ki so 
povezani s prostovoljskim delom v skladu z Zakonom 
o prostovoljstvu, ki nastanejo po sklenjenih dogovorih 
(potni stroški, stroški prehrane in nastanitve) ipd.

Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja,
– nastanejo v obdobju, za katero je sklenjena po-

godba,

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah in

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove in
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 

javni razpis.
Pri sofinanciranju izbranih socialnovarstvenih pro-

gramov ne sme priti do financiranja posameznih stro-
škov iz drugih javnih virov (dvojno financiranje v okviru 
ministrstev, v okviru lokalnih skupnosti, v okviru opera-
tivnega programa za izvajanje kohezijske politike ipd.).

VII. Merila za odmero sredstev in način določanja 
višine sofinanciranja socialnovarstvenih programov

Ministrstvo bo socialnovarstvenim programom, ki 
bodo izbrani s sklepom ministra, pristojnega za social-
no varstvo, dodelilo sredstva za stroške dela, materiala 
ter storitev v skladu s prijavljenim socialnovarstvenim 
programom.

Če bo prijavitelj v okviru enega področja prijavil 
več socialnovarstvenih vsebin in bo v delu prijavljene 
vsebine neuspešen, se mu bodo priznala sredstva za 
stroške dela, materiala ter storitev le za uspešen del 
programa (vsebine).

Prijavitelj lahko prijavi socialnovarstveni program 
z manjšim obsegom, vendar ne manj od polovice, v skla-
du z izračuni, določenimi v tem javnem razpisu.

A. Stroški dela za leto 2022
Pri stroških dela in v izračunih (točka C. tega po-

glavja) je upoštevana ena zaposlitev v obsegu 2080 ur 
na leto.

Pri javnih socialnovarstvenih programih se odmerja 
stroške dela za vodjo programa (ne glede na število za-
poslenih), strokovne delavce in laične delavce.

Pri razvojnih socialnovarstvenih programih se od-
merja stroške dela samo za strokovne delavce in laične 
delavce.

Odmere veljajo le za tiste zaposlene, ki so sofinan-
cirani s strani ministrstva. Podrobneje je opredeljeno 
v tabeli 1: Osnova za odmero stroškov dela.

Tabela 1: Osnova za odmero stroškov dela: 

Strošek dela/obseg zaposlitve letno (število ur): ¼ zaposlitve letno
522 ur

½ zaposlitve letno
1040 ur

celoletna zaposlitev
2080 ur

za strokovne vodje programov – 18.000 evrov 36.000 evrov
za strokovne delavce 7.750 evrov 15.500 evrov 31.000 evrov
za laične delavce z najmanj višjo strokovno izobrazbo 6.750 evrov 13.500 evrov 27.000 evrov
za laične delavce z vključno srednjo izobrazbo 5.125 evrov 10.250 evrov 20.500 evrov

Pri javnih socialnovarstvenih programih, sofinancira-
nih s strani ministrstva, ki imajo večje število zaposlenih, 
se lahko prijavitelju prizna strokovnega vodjo programa, 
kot je razvidno iz tabele 2: Priznavanje strokovnih vodij.

Tabela 2: Priznavanje strokovnih vodij:

Število zaposlenih sofinanciranih s strani ministrstva: Število priznanih strokovnih vodij: 
Od 1 do vključno 7,99 zaposlenih 1 strokovni vodja
Od 8 do vključno 11,99 zaposlenih 2 strokovna vodja
Od 12 do vključno 15,99 zaposlenih 3 strokovni vodje
Od 16 do vključno 19,99 zaposlenih 4 strokovni vodje
ipd. ipd.
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B. Stroški materiala ter storitev za leto 2022
Izbranim javnim in razvojnim socialnovarstvenim 

programom bodo na zahtevo prijavitelja odobreni stroški 
materiala ter storitev v pavšalu (določeni v VI. poglavju 
tega javnega razpisa) do 10 % priznanih stroškov dela.

Izbranim namestitvenim programom (materinski 
domovi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanj-
ske skupine na področju duševnega zdravja, bivalne 
skupnosti za invalide, terapevtske skupnosti, komune, 
stanovanjske skupine za odvisnike, nastanitvene pro-
grame za brezdomce, zavetišča za brezdomne uživalce 
drog ...), se bodo na zahtevo prijavitelja priznali stroški 
materiala ter storitev v pavšalu do 20 % priznanih stro-
škov dela.

Izbranim programom za dnevne centre za otroke 
in mladostnike, dnevne centre za romske otroke in mla-
dostnike, se bodo na zahtevo prijavitelja priznali stroški 
materiala ter storitev v pavšalu do 30 % priznanih stro-
škov dela.

C. Izračuni
1. Programi za preprečevanje nasilja, programi za 

pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji 
nasilja:

a. Za programe kriznih centrov, ki sprejemajo upo-
rabnike 24/7, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 3 uporabnike (matere in otroke) me-
sečno. Pri programih, kjer se glede na število uporabni-
kov prizna strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za 
vsako naslednjo zaposlitev lahko, namesto strokovnega 
delavca, prizna laični delavec z najmanj višjo strokovno 
izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. 
Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % stroškov 
dela enega strokovnega delavca.

b. Za programe materinskih domov se odmeri stro-
šek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 4 upo-
rabnike (matere in otroke) mesečno. Pri programih, kjer 
se glede na število uporabnikov prizna strošek za več 
kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zapo-
slitev lahko, namesto strokovnega delavca, prizna laični 
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laični 
delavec z vključno srednjo izobrazbo.

c. Za programe varnih hiš in zatočišč se odme-
ri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 
3 uporabnike (matere in otroke) mesečno. Pri progra-
mih, kjer se glede na število uporabnikov prizna strošek 
za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo 
zaposlitev lahko, namesto strokovnega delavca, prizna 
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali 
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.

d. Za programe, namenjene obravnavi žrtev nasilja 
(informacijski in svetovalni programi), se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur delova-
nja programa na delovni dan za najmanj 20 kontinuirano 
in 50 občasno vključenih uporabnikov na leto, vendar 
se ne prizna strošek za več kot 3 zaposlene na enoto. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 12 ur.

e. Za programe, namenjene celostni obravnavi 
žrtev nasilja (informacijski in svetovalni programi ter 
24/7 telefonska linija), se odmeri strošek dela za največ 
2 strokovna delavca na svetovalnico, ki je dostopna 6 ur 
na delovni dan, in največ 3 laične delavce z najmanj viš-
jo strokovno izobrazbo ali laične delavce z vključno sre-
dnjo izobrazbo za 24 urno telefonsko linijo. V program 
mora biti vključenih najmanj 40 kontinuirano vključenih 
uporabnikov in izvedenih najmanj 1.500 klicev na leto, 
vendar se ne prizna strošek za več kot 5 zaposlenih na 
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-

rabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program 
vključen najmanj 12 ur. Delo v nočnem času se vrednoti 
v višini 150 % stroškov dela enega zaposlenega laične-
ga delavca.

f. Za programe, namenjene obravnavi žrtev spolne-
ga nasilja, se odmeri strošek dela za 2 strokovna delav-
ca za najmanj 20 kontinuirano in 50 občasno vključenih 
uporabnikov na leto, vendar se ne prizna strošek za več 
kot 3 zaposlene na enoto. Program mora biti uporabni-
kom na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju 
najmanj treh mesecev v program vključen najmanj 12 ur.

g. Za programe, namenjene povzročiteljem nasilja, 
se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 1 laič-
nega delavca z vključno srednjo izobrazbo na najmanj 
120 vključenih uporabnikov na leto, od tega 90 kontinu-
iranih in 30 občasnih uporabnikov. Program mora biti 
uporabniku na voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Pri 
delu v skupini se za kontinuiranega uporabnika šteje 
uporabnik, ki se v program na letni ravni vključi najmanj 
16 ur. Pri individualni obravnavi se za kontinuiranega 
uporabnika šteje uporabnik, ki je na letni ravni vključen 
najmanj 8 ur.

h. Za preventivne programe na področju prepreče-
vanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za de-
lovanje koordinatorjev in skupin za samopomoč, in sicer 
največ 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo) na 1.500 uporabni-
kov (za uporabnike se ne more šteti anonimnih uporabni-
kov) in 200 evrov na vsako zunanjo skupino za samopo-
moč, ki šteje od 8 do 15 uporabnikov, vendar se ne prizna 
strošek za več kot 2 zaposlena na program.

i. Za programe, namenjene celostni obravnavi žrtev 
nasilja nad invalidi (ki vsebujejo informacijski in svetoval-
ni del programa kot tudi terensko delo in namestitvene 
kapacitete), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 6 ur delovanja programa na delov-
ni dan za najmanj 20 uporabnikov na leto. Prizna se 
strošek za največ 2 zaposlena na program, pri čemer 
je drugi zaposleni lahko laični delavec z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo 
izobrazbo.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma in osebam, ki imajo težave na področju motenj 
hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti:

2.1. Visokopražni programi:
a. Za (visokopražne) terapevtske programe (komu-

ne), namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez 
drog, ki omogočajo nastanitev uporabnikov, se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna delavca in 1 laičnega de-
lavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega 
delavca z vključno srednjo izobrazbo za 8 vključenih 
uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, 
bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene 
v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se 
upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na družino 
uporabnika na teden. Za strokovno spremljanje bivših 
uporabnikov se pri številu uporabnikov upošteva raz-
merje 1:2.

b. Za stanovanjske skupine namenjene reintegra-
ciji, pri čemer uporabnik lahko živi v stanovanjski sku-
pini ali v samostojni enoti, se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca za najmanj 8 do 10 uporabnikov. 
V primeru mreže stanovanjskih skupin z večjim številom 
uporabnikom je lahko naslednji zaposleni laični delavec 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Na prijavljeni pro-
gram se prizna strošek za največ 2 zaposlena.
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2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni 
programi za uživalce prepovedanih drog, kamor sodijo: 
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča 
in zavetišča za brezdomne uživalce drog ipd.):

a. Za nizkopražne programe namenjene uživalcem 
drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim delom 
za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, potreb-
nih vsakodnevne obravnave (dnevni centri ali terensko 
delo), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
in 1 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobraz-
bo ali laičnega delavca z vključno srednjo izobrazbo 
za najmanj 20 kontinuirano in 20 občasno vključenih 
uporabnikov na teden, vendar največ za 3 zaposlene na 
enoto (2 strokovna delavca in 1 laični delavec). Program 
mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan naj-
manj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

b. Za programe zavetišč s prenočitvenimi kapaci-
tetami in z nočnim dežurstvom za brezdomne uživalce 
nedovoljenih drog, v katerih gre za najmanj 16-urno 
obravnavo uporabnikov, se odmeri za strošek dela za 
1 strokovnega delavca in 2,5 laične delavce z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca z vključno 
srednjo izobrazbo za najmanj 15 vključenih uporabnikov 
mesečno. Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov 
dela na zaposlenega.

2.3. Programi povezani z alkoholizmom
a. Za programe, namenjene osebam, ki so se zna-

šle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacij-
ski in svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni 
centri), se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca, 
pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo za najmanj 50 vključenih upo-
rabnikov na mesec. Program mora biti uporabnikom na 
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 
strošek za 2 zaposlena na program.

b. Za programe, v katerih poteka delo v obliki rednih 
tedenskih srečanj skupin, v katerih je od 8 do 12 upo-
rabnikov in pri katerih gre za spreminjanje ter utrjeva-
nje novih vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 
2.000 evrov na skupino. Za skupine, pri katerih gre pred-
vsem za podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih 
vzorcev, pa se odmeri 750 evrov na skupino. Za nad 
12 delujočih skupin se prizna 0,25 strokovnega delavca.

c. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživa-
nja alkohola za mlade in svetovanje s terenskim delom 
ter neposrednimi spletnimi stiki, se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 200 kontinuirano 
ali občasno vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer 
je program (pisarne ali terensko delo) uporabnikom na 
voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

2.4. Programi na področju motenj hranjenja ali dru-
gih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na srečo, 
zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletni-
mi storitvami ipd.):

a. Za programe za osebe, ki imajo težave na podro-
čju motenj hranjenja (dnevni centri, pisarne za svetova-
nje in informiranje), se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 12 kontinuirano vključenih 
(najmanj 4 ur mesečno, v skupini pa 8 ur mesečno) in 
najmanj 10 občasno (najmanj 1 uro mesečno) ali enkrat-
no vključenih uporabnikov na mesec, vendar ne več kot 
5 zaposlenih na program. Program mora biti uporabni-
kom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

c. Za programe za osebe, ki imajo težave na po-
dročju drugih oblik zasvojenosti (dnevni centri, pisarne 
za svetovanje in informiranje ter terensko delo), se od-
meri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 
12 kontinuirano vključenih (najmanj 8 ur mesečno) in 

najmanj 20 občasno (najmanj 2 uri mesečno) ali enkratno 
vključenih uporabnikov na mesec, in laičnega delavca 
z višjo strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno 
srednjo izobrazbo, pri čemer je lahko 3. ali 4. zaposleni 
laični delavec, vendar se ne prizna strošek za več kot 
4 zaposlene na program. Program mora biti uporabnikom 
na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Pri stanovanjskih skupinah s celovito celodnevno 

podporo (12 ur) se na stanovanjsko skupino (4–6 upo-
rabnikov) odmeri strošek dela za 2 zaposlena, in sicer 
1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca z najmanj 
višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca z vključno 
srednjo izobrazbo.

b. Za prehodne stanovanjske skupine, se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 4 do 
6 uporabnikov. V primeru mreže stanovanjskih skupin 
z večjim številom uporabnikov je lahko naslednji zapo-
sleni laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo.

c. Za odprte stanovanjske skupine skupaj s pod-
poro v domačem okolju, pri čemer uporabnik lahko živi 
v stanovanjski skupini ali v samostojni enoti, se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 do 
10 uporabnikov. V primeru mreže stanovanjskih skupin 
z večjim številom uporabnikom je lahko naslednji zapo-
sleni laični delavec z najmanj višjo strokovno izobraz-
bo. Na prijavljeni program se prizna strošek za največ 
3 zaposlene.

d. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuiranih upo-
rabnikov. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek za največ 
3 zaposlene na posamezno lokacijo izvajanega progra-
ma za najmanj 36 kontinuirano vključenih uporabnikov. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

e. Za dnevne centre, ki vključujejo skupine za sa-
mopomoč se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 12 kontinuiranih uporabnikov. Pro-
gram mora biti uporabnikom na voljo vsak delovni dan 
najmanj 6 ur. Prizna se strošek za največ 3 zaposlene 
na posamezno lokacijo izvajanega programa za najmanj 
36 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuirane-
ga uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju naj-
manj treh mesecev v program vključen najmanj 4 ure te-
densko. Za delovanje skupine za samopomoč, v katerih 
poteka delo v obliki rednih tedenskih srečanj skupin ter 
šteje od 6 do 12 uporabnikov se odmeri 1.000,00 evrov 
na skupino, vendar ne več kot 2 skupini na lokacijo. 
Skupina za samopomoč je skupina uporabnikov z izkuš-
njo, oziroma vrstnikov, ali svojcev uporabnikov, ki drug 
drugemu dajejo čustveno, izkustveno, informacijsko in 
konkretno življenjsko pomoč ter podporo pri okrevanju 
ter povezave s pomembnimi drugimi ljudmi v njihovem 
okolju.

f. Za programe psihosocialnega svetovanja, infor-
miranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delova-
nje pisarne posameznemu uporabniku dosegljivo redno 
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 2 za-
poslena na posamezno lokacijo izvajanega programa. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 1 uro tedensko 
vključen v program.

g. Za programe zagovorništva se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 80 kontinuira-
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no vključenih in za najmanj 100 enkratno vključenih upo-
rabnikov v program na leto. Prizna se strošek za največ 
2 zaposlena na program, pri čemer je drugi zaposleni 
lahko laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 6 ur mesečno.

h. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur 
telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev 
na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). 
Prizna se strošek največ za 3 zaposlene na posamezni 
program, pri čemer se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri strošek dela 
za laičnega delavca z najmanj srednjo izobrazbo.

4. Programi za brezdomce:
a. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in 

z nočnim dežurstvom, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 6 kontinuiranih uporabni-
kov mesečno, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec 
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali 
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Prizna se 
strošek za največ 6 zaposlenih na zavetišče. Delo v noč-
nem času se vrednoti v višini 150 % stroškov dela enega 
zaposlenega.

b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami od-
prtega tipa, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca in 1 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno 
izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo 
za najmanj 15 uporabnikov mesečno. Prizna se strošek 
za največ 2 zaposlena na zavetišče. Delo v nočnem 
času je ovrednoteno v višini 150 % stroškov dela enega 
zaposlenega.

c. Za sprejemališča ali/in dnevne centre z dnevno 
obravnavo, terenskim delom in dodatnimi aktivnostmi, 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 
najmanj 25 kontinuirano vključenih uporabnikov me-
sečno, pri čemer, je lahko drugi, tretji ali četrti delavec 
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali 
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Strošek se 
lahko prizna za največ 4 zaposlene na sprejemališče 
ali dnevni center. Program mora biti uporabnikom na 
voljo najmanj 6 ur vsak delovni dan. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

d. Za programe nastanitvene stanovanjske pod-
pore, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
za najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na 
mesec pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični 
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnika, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko. Strošek se lahko pri-
zna za največ 3 zaposlene na program.

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane 
za primerno družinsko življenje ter programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike s te-
renskim delom, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 obča-
sno vključenih uporabnikov mesečno. Program mora biti 
uporabniku na voljo vsaj pet dni v tednu, in sicer najmanj 
6 ur na dan. Strošek se lahko prizna za največ 2 zapo-
slena na dnevni center, pri čemer je lahko drugi delavec 
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali 
laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen 20 ur mesečno, za občasnega pa se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno.

b. Za dnevne centre za otroke in mladostnike 
s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje, se 

za dnevni center odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 obča-
sno vključenih uporabnikov mesečno. Strošek se lahko 
prizna za največ 2 zaposlena na dnevni center, pri če-
mer je lahko drugi delavec laični delavec z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo 
izobrazbo. Program mora biti uporabniku na voljo pet dni 
v tednu, in sicer najmanj 6 ur na dan. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
20 ur mesečno, za občasnega pa se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen najmanj 5 ur mesečno. Za 
osebno svetovanje z uporabniki se dodatno odmeri še 
1/2 strokovnega delavca na dnevni center za najmanj 
30 svetovanj na mesec, pri čemer mora biti svetovalnica 
uporabnikom na voljo najmanj 3 ure dnevno.

c. Pri programih svetovalno skupnostnega socialne-
ga dela za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v obliki 
strukturiranega skupinskega dela, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 1000 upo-
rabnikov letno, pri čemer je program uporabnikom na 
voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Posame-
zni uporabnik mora biti vključen v program najmanj 
8 ur mesečno. Na program se prizna strošek za največ 
3 zaposlene, pri čemer sta lahko drugi in tretji zaposleni 
laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo na 
program in strošek za delovanje strukturiranih skupin 
v višini 350,00 evrov na skupino.

6. Programi za starejše, ki jim grozi socialna izklju-
čenost ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnev-
nem življenju:

a. Za programe svetovanja s terenskim delom, na-
menjene osebam z demenco in njihovim svojcem, se 
odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca 
na svetovalnico. Program mora biti uporabnikom na 
voljo vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 
1 zaposlenega na program.

b. Za programe pomoči, namenjene osebam z de-
menco in njihovim svojcem, se odmeri strošek dela za 
1/2 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo) za najmanj 35 de-
lavnic in 260 evrov na posamezno delavnico.

c. Za programe dnevnih centrov za starejše, se 
odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca ali 
laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
ali laičnega delavca z vključno srednjo izobrazbo za 
najmanj 400 kontinuirano vključenih uporabnikov me-
sečno, pri čemer je program posameznemu uporabniku 
na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se 
ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na prijavljeni 
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in mreža 
drugih programov za organizacijo in spodbujanje samo-
stojnega življenja invalidov:

a. Za bivalne skupnosti za invalide, se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca in največ za 
1 laičnega delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo 
ali laičnega delavca z vključno srednjo izobrazbo za 
najmanj 3 vključene uporabnike, ki niso upravičeni do 
osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci.

b. Za programe, namenjene ohranjanju socialnih 
veščin, se za:

– gibalno ovirane invalide, odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca za vsakih 10 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov, vendar ne več kot za 2 zaposlena 
na program, pri čemer je drugi zaposleni lahko laični 
delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo;

– senzorno ovirane invalide, odmeri strošek dela 
za največ 1 strokovnega delavca za vsakih 10 kontinu-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 181 / 19. 11. 2021 / Stran 2533 

irano in 10 občasno vključenih uporabnikov, vendar ne 
več kot za 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 3 ure tedensko;

– osebe z gluhoslepoto, odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca za vsakih 6 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov, vendar ne več kot za 3 zaposlene 
na program, pri čemer sta lahko drugi in tretji zaposleni 
laična delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali 
laična delavca z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko;

– osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki niso 
vključene v socialnovarstvene storitve, odmeri stro-
šek dela za največ 1 strokovnega delavca za najmanj 
10 kontinuirano vključenih uporabnikov. Za kontinuira-
nega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko.

c. Za informacijske in svetovalne programe, progra-
me koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in samo-
pomoči za invalide, se:

– odmeri strošek dela za največ 1 strokovnega de-
lavca za najmanj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov 
v programu;

– za osebe z gluhoslepoto, odmeri strošek dela za 
največ 1 strokovnega delavca za najmanj 10 kontinui-
rano vključenih uporabnikov v program. Za kontinuirano 
vključenega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v pro-
gram vključen najmanj 3 ure tedensko;

– za osebe z MAS (motnje avtističnega spektra), od-
meri strošek dela za največ 1 strokovnega delavca za naj-
manj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov v program. 
Za kontinuirano vključenega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

d. Za svetovalno pisarno s terenskim delom in 
namestitvijo se odmeri strošek dela za 1 strokovne-
ga delavca na najmanj 10 uporabnikov. Vsak naslednji 
zaposleni je laični delavec z najmanj višjo strokovno iz-
obrazbo ali laični delavec z vključno srednjo izobrazbo. 
Program mora omogočati tudi program namestitve, ki 
pomeni najmanj 56 urno neprekinjeno vključitev uporab-
nika v program, za kar se dodatno odmeri 3 laične delav-
ce z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laične delavce 
z vključno srednjo izobrazbo za bivanje 12–14 oseb 
mesečno. Program mora biti uporabnikom na voljo vsak 
delovni dan v obsegu najmanj 6 ur.

8. Programi socialnega vključevanja Romov:
a. Za dnevni center za otroke in mladostnike, se od-

meri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 
20 kontinuirano vključenih uporabnikov na teden. Stro-
šek se lahko prizna za največ 2 zaposlena na dnevni 
center, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laični delavec 
z vključno srednjo izobrazbo. Za kontinuiranega uporab-
nika se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 
4 ure tedensko. Program mora biti uporabniku na voljo 
vsak delovni dan najmanj 5 ur.

b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni 
programi, krepitev socialnih kompetenc ter delo na te-
renu), se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
ali 1/2 strokovnega delavca in 1/2 laičnega delavca 
z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca 
z vključno srednjo izobrazbo za 1600 ur neposrednega 
dela za najmanj 70 uporabnikov na leto.

9. Programi specialistične podpore žrtvam kaznivih 
dejanj (v kolikor ni zagotovljena s preostalimi socialno-
varstvenimi programi):

a. Za programe specialistične podpore žrtvam ka-
znivih dejanj (informacijski in svetovalni program ter 

zagovorništvo) v skladu z Direktivo 2012/29/EU, razen 
če je tovrstna specialistična podpora zagotovljena že 
v okviru drugih razpisanih področij tega javnega razpi-
sa, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
za najmanj 6 ur delovanja programa na delovni dan za 
najmanj 20 kontinuirano in 50 občasno vključenih upo-
rabnikov, vendar se ne prizna stroška za več kot 2 za-
poslena na program. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen najmanj 12 ur.

10. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk ljudi (pomoč prosilcem za mednarodno 
zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim 
družinskim članom, osebam v postopku deložacije, pod-
pora programom namenjenim žalujočim odraslim, otro-
kom in mladostnikom, žrtvam prometnih nesreč ipd.):

a. Za svetovalno informacijske programe, se odme-
ri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega 
delavca z najmanj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega 
delavca z vključno srednjo izobrazbo za najmanj 
1.600 ur neposrednega dela z najmanj 200 uporabni-
ki, pri čemer mora biti 120 uporabnikov kontinuirano 
vključenih. Strošek dela se lahko prizna za največ 2 za-
poslena na program. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

b. Za programe, namenjene osebam v dolgovih in 
deložacijah, se za individualno poglobljeno svetova-
nje, odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 
najmanj 12 vključenih uporabnikov mesečno, od tega 
8 kontinuiranih. Strošek dela se lahko prizna za največ 
2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi dela-
vec laični delavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

c. Za programe svetovanja, nudenja psihosocial-
ne pomoči, socialnega vključevanja, opolnomočenja in 
zagovorništva migrantov, se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca (strokovni delavec ali laični de-
lavec z najmanj višjo strokovno izobrazbo) za najmanj 
200 vključenih uporabnikov na leto, od tega najmanj 
60 kontinuirano vključenih uporabnikov letno. Prizna 
se strošek dela za največ 3 zaposlene na program, pri 
čemer je prvi zaposleni strokovni delavec, vsak nasle-
dnji zaposleni pa je lahko laični delavec z najmanj višjo 
strokovno izobrazbo ali laični delavec z vključno srednjo 
izobrazbo. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v program 
vključen 4 ure mesečno.

d. Pri programih prostovoljstva, se odmeri strošek 
dela za 2 strokovna delavca in 2 laična delavca z naj-
manj višjo strokovno izobrazbo ali laičnega delavca 
z vključno srednjo izobrazbo, za najmanj 15.000 vklju-
čenih uporabnikov na leto, pri čemer mora biti konti-
nuirano vključenih najmanj 7.000 uporabnikov na leto. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure mesečno.

e. Za dnevne centre za osebe, ki so prosilci, ali jim 
je bila dodeljena mednarodna zaščita Republike Slove-
nije v krajih, kjer so te osebe nastanjene se odmeri stro-
šek za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca z naj-
manj višjo strokovno izobrazbo za najmanj 450 vključe-
nih uporabnikov na leto, od tega najmanj 150 kontinu-
irano vključenih uporabnikov letno. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj 
treh mesecev v program vključen 4 ure mesečno.

f. Za programe namenjene žalujočim odraslim, otro-
kom in mladostnikom, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca in 1 laičnega delavca z najmanj višjo 
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strokovno izobrazbo za najmanj 1.600 ur neposrednega 
dela za najmanj 200 uporabnikov, od tega 100 kontinu-
irano vključenih, vendar ne več kot 2 zaposlena na pro-
gram. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, 
ki je v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

g. Za program spremljanja umirajočih bolnikov in 
njihovih svojcev na domu, se odmeri strošek dela naj-
več 0,5 strokovnega delavca na posamezno statistično 
regijo za najmanj 100 vključenih uporabnikov letno na 
posamezno statistično regijo.

VIII. Popolna prijava vsebuje:
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2022 – Javni socialnovarstveni 

programi ali obrazec 2022 – Razvojni socialnovarstveni 
programi;

– kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temelj-
nega akta;

– v primeru, da prijavitelj ni registriran za opravljanje 
dejavnosti socialnega varstva oziroma nima statusa hu-
manitarne ali invalidske organizacije ali statusa nevlad-
ne organizacije v javnem interesu, na področju social-
nega varstva ali statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu, na področju družinske politike, predloži temelj-
ni akt oziroma statut, iz katerega je razvidna njegova 
dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;

– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi 
za vse zaposlene, ki jih prijavljajo v program za sofinan-
ciranje s strani ministrstva;

– za javne socialnovarstvene programe, fotokopijo 
pogodbe o zaposlitvi strokovnega vodje programa;

– za javne socialnovarstvene programe za stro-
kovnega vodjo programa, fotokopijo delovne knjižice ali 
izpis Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009. Če 
zavarovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knji-
žice je potrebno priložiti potrdilo delodajalca o številu let 
delovne dobe na področju socialnega varstva ali drugo 
ustrezno potrdilo;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe, 
dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje programa 
(pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške knjige, na-
jemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov);

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
v primeru terenskega dela, fotokopijo prometnega dovo-
ljenja za prilagojeno vozilo;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe, 
dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega programa, 
z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na pri-
javljen ime programa (sklep o sofinanciranju prijavlje-
nega programa ali ovrednoteno brezplačno uporabo 
prostorov). Kot dokazilo o sofinanciranju se upoštevajo 
pogodbe ali sklepi o sofinanciranju za leti 2021 in 2022 
(s strani Zavoda RS za zaposlovanje (dokazilo za javna 
dela, iz katerega je razviden delež in višina sofinan-
ciranja s strani občine za prijavljeni program), drugih 
državnih organov, lokalnih skupnosti, sredstev s strani 
EU, donatorske pogodbe, sklenjeni dogovori o prosto-
voljnem delu). Lastni viri sofinanciranja iz drugih dejav-
nosti prijavitelja so izkazani prilivi na TRR prijavitelja in 
sklep organa prijavitelja o sofinanciranju programa iz 
navedenih sredstev za javne in razvojne socialnovar-
stvene programe;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe, 
fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije supervizorja 
za leto 2022 iz seznama supervizorjev Socialne zborni-
ce Slovenije;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe, 
fotokopijo dogovora o izvajanju prostovoljskega dela za 
leto 2022;

– za javne socialnovarstvene programe, veljavno 
listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije in verifi-
kacijsko poročilo;

– za javne socialnovarstvene programe, soglasje 
lokalne skupnosti za izvajanje programa ali dokazilo 
o finančni podpori lokalne skupnosti za leto 2022;

– za javne socialnovarstvene programe, dokazila 
o sofinanciranju za sredstva, pridobljena na centralizira-
nih evropskih ali drugih mednarodnih razpisih v zadnjih 
dveh letih (sklep o sofinanciranju prijavljenega programa 
ali pogodba);

– za javne socialnovarstvene programe, fotokopijo 
potrdila fakultete o obvezni praksi študenta oziroma štu-
dentov v šolskem letu 2020/2021 ali 2021/2022;

– za razvojne socialnovarstvene programe, potrdilo 
o vlogi za pridobitev mnenja Socialne zbornice Slove-
nije ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice 
Slovenije;

– za razvojne socialnovarstvene programe je prija-
vitelj dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice Slove-
nije do 27. 1. 2022. Šteje se, da je mnenje pravočasno, 
če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddano 
v glavni pisarni ministrstva, ali če je zadnji dan roka od-
dano na pošti, kot priporočena pošiljka;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, 
na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo 
z žigom.«, z obveznim podpisom odgovorne osebe in 
k prijavi priloži tudi pisno izjavo, da ne posluje z žigom;

– za javne in razvojne socialnovarstvene programe 
pooblastilo, da lahko ministrstvo pridobi podatke od 
Finančne uprave RS, da ima prijavitelj poravnane vse 
davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno 
zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mese-
cu pred vložitvijo prijave na javni razpis (obrazec poobla-
stila je sestavni del razpisne dokumentacije).

2. Podpisano in ožigosano prijavo s prilogami je 
potrebno obvezno oddati v enem tiskanem izvodu ter 
skenirano podpisano in ožigosano prijavo ter skenira-
no verifikacijsko poročilo na USB ključku, z označenim 
nazivom prijavitelja in naslovom socialnovarstvenega 
programa.

3. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji prijavitelja;
– podatke o statusu prijavitelja glede na točko II.A.2 

tega javnega razpisa;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2020 od 

AJPES-a za prijavitelje javnih socialnovarstvenih pro-
gramov;

– podatke glede poravnanih davkov in drugih obve-
znih dajatev na podlagi pooblastila prijavitelja iz zadnje 
alineje 1. točke poglavja VIII. poglavja tega javnega 
razpisa.

4. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. po-
glavja tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopol-
nitve prijave morajo biti predložene na način iz 5. točke 
tega poglavja z dodatno oznako »Dopolnitev prijave na 
javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih progra-
mov za leto 2022«.

5. Prijavo vsakega socialnovarstvenega programa 
posebej prijavitelj pošlje v zaprti kuverti na naslov: Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana. Prijave 
z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja 
izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju vrnjene.

Na kuverti naj bo prilepljena ustrezno izpolnjena 
Priloga 1 (označitev pisemske kuverte) razpisne do-
kumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil prijave, kot je 
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določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti za založitev 
ali predčasno odprtje prijave.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako:

»Prijava – Ne odpiraj!
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih 

programov za leto 2022«
Področje javnega razpisa (vpišite pod katero podro-

čje javnega razpisa se prijavljate): _____
Način sofinanciranja (vpišite za kateri sklop se pri-

javljate): ________________________
– javni socialnovarstveni programi,
– razvojni socialnovarstveni programi.
6. Prijave, ki bodo nepravilno označene, ali predlo-

žene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vr-
njene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake 
kuverte označen pošiljatelj.

7. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izlo-
čene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem 
obrazcu.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za javne socialnovarstvene 

programe je 10. decembra 2021, rok za razvojne social-
novarstvene programe je 17. decembra 2021.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni 
pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljub ljana, ali 
če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena 
pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.

X. Odpiranje
Komisija bo z odpiranjem prispelih prijav za jav-

ne socialnovarstvene programe začela dne 14. decem-
bra 2021, za razvojne socialnovarstvene programe dne 
21. decembra 2021 v prostorih Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 
cesta 44, Ljub ljana.

Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo v roku osmih dni od zaključka odpiranja 

pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave ne bodo 
formalno popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
prijav bo prijaviteljem posredovan po Pravilniku o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), na naslov, ki je naveden na hrbtni strani 
kuverte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo za-
vržene v skladu z določbami Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Dopolnitve 
prijavitelji posredujejo na ministrstvo, pristojno za social-
no varstvo in na Socialno zbornico Slovenije, Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljub ljana.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih pri-

jav, preverila izpolnjevanje pogojev ter ocenila na podla-
gi meril tega javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, 
da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javne-
ga razpisa, bo prijava zavrnjena.

Komisija bo na podlagi ocenjevanja oblikova-
la predlog socialnovarstvenih programov za sofinanci-
ranje, o dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu pa bo 
na predlog komisije s sklepom odločil minister, pristojen 
za socialno varstvo.

Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletišču državne uprave.

Z izbranimi prijavitelji za socialnovarstvene progra-
me bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju progra-
mov, in sicer za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

V primeru, da se prijavitelj v roku osmih dni od pre-
jema poziva za podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da 
je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa o izboru
Minister, pristojen za socialno varstvo, bo izdal 

sklep o izboru javnih in razvojnih socialnovarstvenih 
programov predvidoma v 90 dneh od roka za oddajo 
prijav. Prijaviteljem, katerih prijava bo zavrnjena ali za-
vržena, bo minister, pristojen za socialno varstvo, izdal 
sklepe o zavrnitvi ali zavrženju prijave.

Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki 
jo bo potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 
1000 Ljub ljana, v roku osmih dni od prejema sklepa. 
Pritožnik bo moral v pritožbi natančno opredeliti razloge 
za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za 
ocenjevanje prijav. O pritožbi zoper sklep bo odločilo 
ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. Pritožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

1. Prijavitelji bodo morali prijavo oddati na ustre-
znem obrazcu: Javni socialnovarstveni programi 2022 
ali Razvojni socialnovarstveni programi 2022, ki so do-
segljivi na spletišču državne uprave.

2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som dobite na telefonskih številkah 01/369-77-82 (Kar-
men Mitrović) in 01/369-78-27 (Teja Podgorelec) ob 
ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure in od 13. 
do 15. ure.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti



Stran 2536 / Št. 181 / 19. 11. 2021 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Priloga 1 označitev kuverte
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POŠILJATELJ: 

 
PRIJAVA - NE ODPIRAJ! 

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV ZA 
LETO 2022« 

PODROČJE JAVNEGA RAZPISA (vpišite pod katero področje se prijavljate): _______ 
NAČIN SOFINANCIRANJA (vpišite za kateri sklop se prijavljate): 
________________________________________________ 

 JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI ali 
 RAZVOJNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI 

 

Prejemnik: 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI 
 
ŠTUKLJEVA CESTA 44 
1000 LJUBLJANA 
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Št. 5441-1/2021/22 Ob-3423/21

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. 12. 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 z vsemi spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013);

– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
»naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavi-
tvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 z vsemi spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1301/2013);

– Partnerskega sporazuma med Sloveni-
jo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16M8PA001, 4.1. z dne 20. 4. 2020, 
z vsemi spremembami;

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, 5.0 z dne 19. 6. 2020;

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

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 
82/21);

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

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 
15/21 – ZDUOP in 74/21);

– 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);

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

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 
15/17, 69/17, 67/18 in 51/21) v zvezi

– s 102.a členom Zakona o uresničevanju javnega 
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) in

– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja za evropske strukturne sklade in 
Kohezijski sklad št. 3032-174/2021/11 z dne 12. 11. 
2021 za javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje 
kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 
2022«,

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

javni razpis
za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih 

industrij – Center za kreativnost 2022«  
(JR CzK 2022)

1. Ime oziroma sedež posredniškega organa 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 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj, razpisni sklopi in okvirna 
višina sredstev javnega razpisa

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinan-
cirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično 
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 
rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospo-
darstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 
tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 
3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, pred-
vsem start-up podjetij.

Postopek javnega razpisa bo vodila razpisna komi-
sija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljeva-
nju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.

Pomen izrazov
Kreativni kulturni sektor (v nadaljevanju: KKS) ali 

tudi kulturne in kreativne industrije so opredeljene1 kot 
dejavnosti, ki združujejo ustvarjalnost s pro izvodnjo in 
distribucijo dobrin in storitev.

1 Področja KKS sledijo opredelitvi kot jih navajata 
pomembnejši evropski študiji tega sektorja Boosting the 
competitiveness for cultural and creative industries for 
growth and jobs, 2016, http://ec.europa.eu/growth/con-
tent/boosting-competitiveness-cultural-and-creative-indu-
stries-growth-and-jobs-0_en.

Vključujejo naslednja temeljna področja KKS:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knji-

žnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in
13. Drugo umetniško ustvarjanje.
Kreativne kulturne industrije »so tiste industrije, ki 

uporabljajo kulturo kot vložek in imajo kulturno raz-
sežnost, čeprav so njihovi rezultati po večini funkcio-
nalni. Te industrije zajemajo arhitekturo in oblikovanje, 
ki kreativne elemente vključujeta v širše procese, in 
podsektorje, kot so grafično in modno oblikovanje ali 
oglaševanje« (Green paper, Unlocking the potencial of 
cultural and creative industries, European Commission, 
Bruselj, 2010, str. 5).

Javni razpis za izbor operacije »Spodbujanje krea-
tivnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022«, 
ki ga izvaja ministrstvo, pomeni smiselno in neločljivo 
nadgradnjo Platforme Center za kreativnost, ki jo preko 
neposredne potrditve operacije vodi in izvaja Muzej za 
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oblikovanje in arhitekturo v nadaljnjem besedilu (MAO) 
(www.czk.si).

Platforma Center za kreativnost je projekt, ki ga pre-
ko neposredne potrditve operacije vodi MAO in v pod-
poro javnemu razpisu organizira promocijo razpisa in 
izobraževalne aktivnosti za prijavitelje ter organizira ob-
vezni 30 urni mentorski program za izbrane prijavitelje 
(www.czk.si).

Opredelitev področja kulturno-umetnostna vzgoja
Kulturno-umetnostna vzgoja omogoča otrokom, mla-

dim ter tudi odraslim razvoj kompetence kulturna zavest in 
izražanje ter razvoj ustvarjalnosti. Projekti kulturno-ume-
tnostne vzgoje vključujejo razvoj/preizkus ter izvajanje 
didaktičnih pristopov/modelov/programov, ki uporabnikom 
omogočajo vzgojo in izobraževanje o posameznem ali 
več področjih umetnosti/kulture (vzgoja in izobraževa-
nje o in v umetnosti/kulturi), hkrati pa spodbujajo tudi 
posameznikovo aktivno spoznavanje posameznega ali 
več področij kulture. Pristopi/modeli/programi omogočajo 
uporabnikom spoznavanje kakovostih kulturnih vsebin, 
ki jih izvajajo strokovni delavci iz profesionalnih kulturnih 
ustanov in profesionalni ustvarjalci s področja kulture.

Projekti informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(v nadaljevanju: IKT): se lahko prijavijo v jasno izkazani 
povezavi s projekti in projektnimi skupinami s področja 
KKS ali integralnim produktom ali storitvijo. IKT projekti 
se nanašajo na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za 
shranjevanje, zapisovanje in druge vrste obdelav infor-
macij. Integralni izdelek ali storitev je sestavljeni izde-
lek/storitev, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov 
in storitev ter vključujejo področje KKS.

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

a) Podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) 
do (d) iz prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje (oziroma/ali 
je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k drugemu 
podjetju ali je prišlo do delitve podjetja).

Opredelitev malih in srednjih podjetij (v nadaljeva-
nju: MSP): Kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij 
sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih 
ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali 
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 
(Priloga 1 Uredbe Komisije EU št. 651/2014)

2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne spodbude 

za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja 
KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri pri-
javiteljih ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med 
KKS in gospodarstvom.

V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo 
na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in 
gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, pro izvodnjo 
in distribucijo dobrin in storitev in pro izvajajo ter razšir-
jajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne 

vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno 
uresničljivi oziroma finančno merljivi in povečujejo do-
dano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje poseb-
nih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu 
napredku in blaginji.

Predmet tega javnega razpisa ni sodelovanje med 
prijaviteljem in podjetjem, ki izvaja posredniško de-
javnost, niti izvedba storitev, ki se izvaja nepretrgoma 
oziroma za potrebe rednega delovanja prijavitelja (kot 
npr. izvedba oglaševalske kampanje, redno oblikovanje 
ipd.). Predmet tega javnega razpisa ni sofinanciranje 
razstavnih ali drugih projektov na področju umetnosti, 
kot so razstave, predstave in umetniška dela, ki jih pri-
javitelj lahko prijavlja na razpise Ministrstva za kulturo 
in ki se jih sofinancira iz proračuna na drugih razpi-
sih (preverljivo z vlogo). Predmet tega javnega razpisa 
niso predstavitvene spletne strani podjetij, arhitekturni 
načrti za zgradbe podjetja ali marketinške in druge pred-
stavitvene aktivnosti.

2.2. Namen in cilj
Namen javnega razpisa:
1. Razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov 

s področja KKS;
2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij 

s področja KKS;
3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodar-

stvom ter prenos novih idej v gospodarstvo;
4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj 

v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključi-
tvami v mentorske programe;

5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.
Cilj javnega razpisa je, z vidika Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prispevati k specifičnemu cilju 
1. »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, pred-
vsem start-up podjetij«, v okviru prednostne osi 3. »Di-
namično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospo-
darsko rast« in prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih 
idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja no-
vih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

2.3. Razpisni sklopi in aktivnosti v okviru operacije 
ter okvirna višina sredstev

2.3.1. Razpisni sklopi in aktivnosti v okviru operacije
Javni razpis je razdeljen na tri sklope:
I. Sklop A1 – SEME: Preveritev koncepta
Namen sklopa A1 je snovanje/testiranje podjetniške 

ideje pred vstopom na trg, s ciljem oblikovanja inovativ-
nega izdelka oziroma storitve, spodbujanje inovativnosti 
in novih idej v KKS podjetjih preko podpor za testiranja 
in izdelavo študije izvedljivosti inovativnih idej, koncep-
tov in zasnov, pred dokončnim razvojem izdelka/storitve, 
oziroma pred vstopom na trg. Višina financiranja upravi-
čenih stroškov znaša do 15.000 EUR na projekt. Projekti 
se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih obstoječih 
pro izvodov, procesov ali storitev z visoko stopnjo inova-
tivnosti in tržnim ali družbenim potencialom.

Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofinan-
ciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:

– priprava študije, raziskave izvedljivosti oziroma 
testiranja trga,

– priprava finančnega in poslovnega načrta in/ali
– izdelava in testiranje prototipa izdelka ali storitve 

za pridobitev možnosti in referenc za komercializacijo,
– sodelovanje z mentorjem,
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano 

izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A1 je ustvarjalno raziskovanje in inovira-

nje, skozi katero se inovacije, ki so zanimive za podjetja, 
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trg, družbo in nadaljnji razvoj ali investicije, sploh lah-
ko zgodijo ter demonstracija uporabe projektov v re-
alnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc 
za komercializacijo.

Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer mo-
rajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.

II. Sklop A2 – ZAGON: Kreativni Start Up
Namen sklopa A2 je zagotavljanje podpore pod-

jetjem s področja KKS v njihovi fazi hitre rasti in iz-
boljšave poslovnih procesov ter spodbujanje k ambi-
cioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na 
mednarodne trge. Spodbuja se produkte, ki že imajo 
dokazano vrednost na trgu, potrebujejo pa kapital za 
vstop na trg, rast in širitev ter profesionalno organi-
zacijo podjetja. Malim in srednjim podjetjem v skladu 
z Uredbo 651/2014 (v nadaljevanju MSP), ki delujejo 
v KKS, ki so že na trgu in imajo potencial hitre rasti, 
se omogoči rast, razvoj novih pro izvodnih linij in po-
sledično odpiranje novih delovnih mest. Višina finan-
ciranja upravičenih stroškov znaša do 40.000 EUR 
na projekt.

Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofi-
nanciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:

– izdelan načrt prodaje in lansiranje novega pro-
dukta, storitve na trg ali/in vstop na nov trg,

– izdelana organizacijska struktura podjetja ter 
definirani ključni procesi,

– vsaj ena nova zaposlitev na projektu skozi vsa 
obdobja poročanja oziroma trajanja projekta, ki bo 
opredeljeno v pogodbi. Upoštevajo se zaposleni, ki 
imajo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni 
čas. Upravičenec mora imeti, ob oddaji prvega zah-
tevka za sofinanciranje, vsaj enega zaposlenega za 
polni delovni čas od začetka trajanja projekta,

– začetek komercializacije (promocijske in sejem-
ske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, 
strank, ustvarjanje prihodkov),

– sodelovanje z mentorjem in
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano 

izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj sklopa A2 je z nepovratnimi sredstvi podpreti 

KKS podjetja s potencialom razvoja novih produktov 
ali storitev, rasti in kreiranje novih delovnih mest.

Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer mo-
rajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.

III. Sklop A3 – Kreativni POVEZOVALNIK
Namen sklopa A3 je spodbujanje sodelovanja 

med MSP v skladu z Uredbo 651/2014, ki niso s po-
dročja KKS in KKS zato, da bi spodbujali globalno rast 
in inovacije. Višina financiranja upravičenih stroškov 
znaša do 30.000 EUR na projekt. Financiranje je na-
menjeno MSP izven KKS, ki so na trgu prisotna že 
dalj časa in potrebujejo sredstva za inovativne vlož-

ke, prestrukturiranje procesov, izdelkov ali storitev za 
širjenje trgov doma ali v tujini z vključevanjem KKS.

Namen sodelovanja MSP (ki delujejo izven KKS) 
s KKS je vključitev kadrov KKS in aktivnosti pri stra-
teškem razvoju MSP (tj. od uvajanja design manage-
menta v poslovanje podjetja, razvoja novih in/ali nad-
gradnje izdelkov/storitev/procesov, do strateškega od-
ločanja) s potencialom hitre rasti in namenom vstopa 
na nove trge ter vključitve v svoje procese delovanja 
in spodbujanje strateškega sodelovanja KKS sektorja 
z ostalimi gospodarskimi področji.

Sklop A3 spodbuja vključevanje KKS v gospo-
darstvo pri razvoju visokotehnoloških izdelkov ter oži-
vljanje tradicionalnih gospodarskih panog s pomočjo 
KKS, uporabo tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij 
in materialov in nadgradnjo blagovnih znamk, tudi 
v povezavi s kulturo in varovanimi vrednotami, kot 
so kulturna krajina, znanje, tehnike in ljudski običaji.

Aktivnosti v okviru operacije, ki so predmet sofi-
nanciranja in pokazatelji uspešnosti operacije:

– vključitev kadrov iz KKS in aktivnosti pri strate-
škem razvoju podjetja (število zaposlenih in pogodbe-
nih sodelovanj iz KKS),

– uvajanje design managementa v poslovanje 
podjetja, izdelani novi poslovni modeli, strateška re-
organizacija podjetja ali

– razvoj novega izdelka/storitve, širitev trgov, de-
finirana blagovna znamka, pozicioniranje, komunika-
cija,

– začetek komercializacije – promocijske in se-
jemske aktivnosti, pridobivanje partnerjev, novih trgov, 
strank, ustvarjanje prihodkov,

– sodelovanje z mentorjem in
– primerjava dejanske izvedbe ideje z načrtovano 

izvedbo po terminskem načrtu.
Cilj projekta je spodbujanje strateškega sodelo-

vanja KKS z ostalimi gospodarskimi področji. S tem 
bo KKS v MSP pomagal pri:

– dvigu kakovosti njihovih storitev in izdelkov in 
procesov;

– razvoju novih ali izboljšanih pro izvodov ali sto-
ritev z visoko inovativnostjo, tržnim ali družbenim 
potencialom;

– povečanju kakovosti življenja;
– spodbujanju zaposlovanja.
Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer mo-

rajo biti aktivnosti zaključene do 30. 9. 2022.
2.3.1. Okvirna skupna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo jav-

nega razpisa je 1.500,000,00 EUR (skupaj za Vzhod-
no kohezijsko regijo 817.420,20 EUR in skupaj za 
Zahodno kohezijsko regijo 682.579,80 EUR), ki so 
razdeljena po sklopih na naslednji način:

Sklop SKUPNA VREDNOST
(v EUR)

Vzhodna kohezijska 
regija

(v EUR)

Zahodna kohezijska 
regija

(v EUR)
A1 – SEME: Preveritev koncepta 262.133,66 140.148,71 121.984,95
A2 – ZAGON: Kreativni Start Up 717.313,97 396.974,06 320.339,92
A3 – Kreativni POVEZOVALNIK 520.552,37 280.297,43 240.254,94

SKUPAJ 1.500.000,00 817.420,20 682.579,80

Sredstva javnega razpisa se bodo črpala v letu 
2022.
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REGIJA Proračunska postavka 2022 višina
sredstev v EUR %

Vzhodna kohezijska regija PP 160192 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-EU 613.065,15 75
PP 160193 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-V-SLO 204.355,05 25

Skupaj Vzhodna kohezijska regija 817.420,20 100
Zahodna kohezijska regija PP 160194 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-EU 477.805,86 70

PP 160195 – PN3.1-Center za kreativnost-14-20-Z-SLO 204.773,94 30
Skupaj Zahodna kohezijska regija 682.579,80 100
SKUPAJ VZHODNA IN ZAHODNA KOHEZIJSKA REGIJA 1.500.000,00

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, bo to objavljeno v Uradnem listu RS, do izdaje skle-
pov o (ne)izboru. Del razpisanih sredstev lahko ostane 
nerazporejen v primeru premajhnega števila vlog. Sred-
stva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v primeru, 
da ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vlo-
ge, ki bi bila zadnja upravičena do sofinanciranja. Dina-
mika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo 
o sofinanciranju med Ministrstvom za kulturo in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, odvisno od finančnega 
načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti prora-
čunskih sredstev.

Izplačila Ministrstva za kulturo so odvisna od razpo-
ložljivosti proračunskih sredstev in programa Ministrstva 
za kulturo za ta namen in bodo definirana v pogodbi. 
V primeru ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na pro-
računskih postavkah ima ministrstvo do izdaje sklepov 
o (ne)izbiri možnost preklicati ali spremeniti javni razpis 
ali v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju določiti novo 
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V primeru, da 
se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Ministrstva 
za kulturo, se šteje, da odstopa od sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče ali 
spremeni z objavo v Uradnem listu RS.

Operacije ali deli operacij se bodo izvajali v obeh 
programskih območjih Slovenije: kohezijska regija 
Vzhod na Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slove-
nija. Sredstva se bodo dodeljevala glede na programsko 
območje, odvisno od tega, kje ima upravičenec (to je 
prijavitelj) sedež podjetja na dan prijave na ta javni raz-
pis. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Raz-
merje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev 
EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske 
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je v ko-
hezijski regiji Vzhodna Slovenija 75 % in 25 % ter 70 % 
in 30 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na 
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v katerem izmed programskih območij se 
bo operacija v celoti izvajala. Sprememba program-
skega območja izvajanja operacije po oddaji vloge ni 
dovoljena. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski 
regiji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna 
na povezavi www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ 20sta-
tisticne_obcine.xls.

Izbrani prijavitelj je lahko, skladno z zakonom, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upra-
vičen do izplačila enega predplačila za operacijo, ki 
je predmet državnih pomoči (zakon določa upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila do višine 
30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinan-
ciranje). V primeru koriščenja predplačila je potrebno 

pogodbi o sofinanciranju priložiti fotokopijo instrumenta 
finančnega zavarovanja.

Izbrani prijavitelj se v primeru prejetega predplači-
la zaveže, da bo, po zahtevku za izplačilo predplačila, 
obvezna dokazila v višini izplačanega predplačila, po-
sredoval najkasneje v 180 dneh po prejemu sredstev.

Za zavarovanje predplačil v primeru operacij, ki 
so predmet državnih pomoči, se kot primerno finančno 
zavarovanje šteje:

– bančna garancija,
– oziroma ostali primerljivi instrumenti finančnega 

zavarovanja, kot je npr. domicilirana menica za zavaro-
vanje predplačila.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je ve-
zana na proračunske zmogljivosti Ministrstva za kulturo. 
V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom Mini-
strstva za kulturo se šteje, da odstopa od vloge.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelji
Na javni razpis se po posameznih sklopih lahko 

prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja 
z gospodarsko dejavnostjo in ki ustreza definiciji malih 
in srednjih podjetij (MSP) v skladu z Uredbo Komisije EU 
št. 651/2014, in so, kot sledi:

I. Sklop A1: SEME – PREVERITEV KONCEPTA
– gospodarske družbe, registrirane po Zakonu 

o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 
158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZGD-1) (d.o.o., d.d., k.d. idr.),

– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske 

družbe, zadruge in zavodi, ki imajo status socialnega 
podjetja,

– avtorji, samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na 
področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran 
poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samoza-
poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,

– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na 
področju kulture ali KKS.

Za namen tega javnega razpisa so upravičenci tisti 
prijavitelji, ki delujejo na enem od področij KKS, navede-
nih v točki 2 tega javnega razpisa, ali pa so se iz njega 
razvila. Prijavitelji navedeno dokazujejo tako:

– da imajo dejavnost registrirano v enem od nave-
denih KKS področij (Standardna klasifikacija dejavnosti) 
ali

– da izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosež-
kih na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo 
javnega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, na-
ročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, 
pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali
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– da so se razvili iz enega od navedenih področij 
KKS in so imeli, vsaj 36 mesecev pred objavo tega jav-
nega razpisa, dejavnost na enem od navedenih KKS 
področij (primer prijavitelja, ki je na začetku pro izvod 
oblikoval, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno 
dejavnost klasificirano pro izvodnjo in ne več KKS) ali

– da so samozaposleni v kulturi – ustvarjalci na 
področju kulture, ki opravljajo samostojno specializiran 
poklic s področja kulture in so vpisani v razvid samoza-
poslenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo.

II. Sklop A2: ZAGON – KREATIVNI START-UP
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 

(d.o.o., d.d., k.d. idr.),
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.),
– socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske 

družbe, zadruge in zavoda, ki imajo status socialnega 
podjetja, s področja KKS-ja,

– zadruge, društva in zasebni zavodi, ki delujejo na 
področju kulture ali KKS.

Za namen tega razpisa so upravičenci tisti prijavite-
lji, ki delujejo v KKS tistih organizacij, ki delujejo v enem 
od navedenih področij KKS, navedenih v točki 2 bese-
dila tega javnega razpisa ali pa so se iz njega razvila.

Prijavitelji navedeno dokazujejo tako:
– da imajo dejavnost registrirano za eno od nave-

denih KKS področij iz točke 2 besedila tega javnega 
razpisa ali pa so se iz njega razvila (Standardna klasifi-
kacija dejavnosti) ali

– izkažejo ustrezna dokazila o strokovnih dosežkih 
na področju KKS v zadnjih 24 mesecih pred objavo 
tega javnega razpisa (izvedeno delo ali izveden projekt, 
naročilo, predstavitev, javno objavljena ocena, nagrada, 
pretekla dodeljena sredstva, medijske objave) ali

– da so se razvili iz enega od navedenih področij 
KKS in so imeli, vsaj 36 mesecev pred objavo tega jav-
nega razpisa, dejavnost na enem od navedenih KKS 
področij (primer prijavitelja, ki je na začetku pro izvod 
oblikoval, sedaj pa je že na trgu in ima kot primarno de-
javnost klasificirano pro izvodnjo in ne več KKS).

III. Sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK
– gospodarske družbe, registrirane po ZGD-1 

(d.o.o., d.d., k.d. idr.) ali
– samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), zadruge 

ter socialna podjetja, ki imajo status socialnega podjetja, 
ki ne delujejo na področju KKS.

Prijavitelj mora imeti letni promet vsaj 
100.000,00 EUR, najmanj 2 zaposlena ter lastni izde-
lek/storitev, ki ga/jo že prodaja na trgu.

Prijavitelji navedeno dokazujejo tako, da k vlogi 
priložijo podatkovne podlage za preveritev letnega pro-
meta in/ali bilančne vsote:

1. za podjetja ustanovljena pred letom 2021:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 

31. 12. 2020 oziroma
– izkaz poslovnega izida za leto 2019 in 2020;
2. za podjetja, ustanovljena v letu 2021 velja, da se 

zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in iz-
kaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega 
dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.

3.2. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz točke 3.1 za 
sklop, na katerega se prijavlja.

2. Prijavitelj mora imeti poravnane vse obveznosti, 
davke in prispevke do Republike Slovenije na zadnji 
delovni dan v mesecu pred oddajo vloge (potrdilo FURS 
ali izjava prijavitelja, da za namen tega razpisa dovo-
ljuje Ministrstvu za kulturo pridobiti podatke iz uradne 
evidence).

3. Prijavitelju v zadnjih dveh letih od oddaje vloge 
na javni razpis, s pravnomočno odločbo pristojnega or-
gana Republike Slovenije ni bila izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo (potrdilo iz evidence 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti – Inšpektorat RS za delo ali izjava prijavitelja, 
da za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kul-
turo pridobiti podatke iz uradne evidence).

4. Prijavitelj in njegova poslovodna oseba na zadnji 
delovni dan v mesecu pred oddajo vloge niso v kazenski 
evidenci (potrdilo iz evidence ali izjava prijavitelja, da 
za namen tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za 
kulturo pridobiti podatke iz uradne evidence Ministrstva 
za pravosodje).

5. Prijavitelj ob prijavi na javni razpis, s potrdilom 
banke, ki ni starejše od 30 dni, dokazuje, da nima blo-
kiranega transakcijskega računa (razvidno iz potrdila, ki 
ga prejme prijavitelj v svoji poslovni banki).

6. Prijavitelj poda izjavo glede prepovedi dvojnega 
financiranja, da za iste, že povrnjene upravičene stroške 
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem 
razpisu, ni in ne bo prejemal sredstev iz drugih javnih 
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega 
proračuna). (Prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu 
/podsekcija: izjave).

7. Prijavitelj ima ob prijavi poravnane vse obvezno-
sti po sklepu Evropske komisije o razglasitvi pomoči 
za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, glede 
prepovedi dvojnega sofinanciranja, izdano posamezne-
mu prijavitelju (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu 
/podsekcija: izjave).

8. Prijavitelj poda izjavo o vseh drugih pomočeh »de 
minimis«, ki jih je že prejel na podlagi Uredbe ali drugih 
pravnih podlagah »de minimis« v predhodnih 2 poslov-
nih letih in v tekočem poslovnem letu (prijavitelj se izjavi 
v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).

9. Prijavitelj poda izjavo, ali gre za primer pripoje-
nega podjetja ali delitve podjetja (v tem primeru se vse 
prejšnje pomoči »de minimis« kateregakoli združenega 
ali pripojenega podjetja upoštevajo pri ugotavljanju, ali 
nova pomoč »de minimis« novemu ali prevzemnemu 
podjetju presega dovoljeno zgornjo mejo) (prijavitelj se 
izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).

10. Prijavitelj poda izjavo s seznamom vseh z njim 
povezanih podjetij, ki skupaj štejejo za enotno podjetje 
(prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: 
izjave).

11. Prijavitelj poda izjavo, da ima urejen status inte-
lektualne lastnine. Podjetniška ideja oziroma prijavljen 
projekt mora temeljiti na zakonito pridobljeni pravici upo-
rabe intelektualne lastnine, kar prijavitelj potrdi z dokazi-
lom: št. patentov, pogodbe in druga dokazila (prijavitelj 
se izjavi v Prijavnem obrazcu /podsekcija: izjave).

12. Prijavitelj mora v sklopih A1, A2 in A3 v celoti 
zagotoviti sredstva za zaprtje finančne konstrukcije; pri 
tem financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije 
sofinanciranih stroškov z lizingom oziroma kreditom ni 
dovoljeno (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu/pod-
sekcija: izjave).

13. Prijavitelj v sklopu A3 vključuje KKS v projekt 
(izločitveno merilo): podjetje ima podpisano pogodbo 
o sodelovanju ali zaposlitvi s KKS podjetjem ali ustvar-
jalcem iz KKS za ves čas izvajanja projekta in ga aktiv-
no vključuje v izvajanje projekta (podpisana pogodba 
o nameri).

14. Izbrani prijavitelji in mentorji se obvezujejo, da 
bodo od začetka sofinanciranja in še vsaj 3 leta po za-
ključku sofinanciranja, rezultate svojega dela predstav-
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ljali na dogodkih Platforme CzK ter soglašajo z upora-
bo slikovnega in promocijskega gradiva ter rezultatov 
v promocijske namene Ministrstva za kulturo in Platfor-
me CzK-MAO (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu 
/podsekcija: izjave).

15. Prijavitelj se zavezuje, da bo, v skladu z na-
vodili OU na področju komuniciranja vsebin EKP v PO 
2014-2020, pri vseh svojih predstavitvah, tako v Slo-
veniji kakor v tujini, uporabljal logotip Ministrstva za 
kulturo RS, Platforme Centra za kreativnost in logotip 
EKP 2014-2021 v skladu s točko 12 tega razpisa ter 
bo ministrstvo, Platformo Centra za kreativnost in EU 
sklade predstavil kot enega izmed svojih strokovnih in 
finančnih podpornikov. Prejemnik sredstev se zavezu-
je, da bo logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Cen-
tra za kreativnost in logotip EKP 2014-2021 skladov 
umestil na svojo spletno stran in v svoje promocijske 
materiale (prijavitelj se izjavi v Prijavnem obrazcu /pod-
sekcija: izjave).

3.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem 

in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Operativne-
ga programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično 
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko 
rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospo-
darstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, 
tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 
3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, pred-
vsem start-up podjetij (prijavitelj se izjavi v Prijavnem 
obrazcu /podsekcija: izjave).

2. Posamezen prijavitelj lahko na javni razpis poda 
največ eno vlogo. Pri tem se upošteva ne samo pod-

jetje vlagatelja, temveč tudi vsa njegova partnerska 
in povezana podjetja, kot jih določa Priloga Uredbe 
651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi pod-
jetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih 
oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe Komisije 
651/2014/EU (priloga iz baze AJPES).

3. Projekt mora biti v skladu z veljavno slovensko 
in evropsko zakonodajo (prijavitelj se izjavi v Prijavnem 
obrazcu /podsekcija: izjave).

4. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni 
in finančne projekcije pa v evrih (preverljivo z vlogo).

V javnem razpisu navedeni pogoji pod točko 3 
morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja. V pri-
meru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpolnjen, 
se ocenjevanja po vsebinskih merilih ne izvede, vlo-
go pa se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje 
pogojev iz točke 3 ugotovi po izdaji sklepa o izboru 
operacije, se pogodbe o sofinanciranju operacije ne 
podpiše.

V primeru, da se neizpolnjevanje splošnih pogojev 
ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo mini-
strstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju opera-
cije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta 
sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun 
do dneva vračila sredstev, v državni proračun Repu-
blike Slovenije.

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vlo-
ge, bo komisija obravnavala na podlagi naslednjih meril. 
Natančna razlaga Meril za izbor upravičencev je zapi-
sana v prilogi javnega razpisa pod oznako: »V. Razlaga 
meril za ocenjevanje projekta JR CzK 2022«.

4.1. Merila za sklop A1 SEME: PREVERITEV KONCEPTA

Merila za sklop A1 Največje št. točk
1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 20
1.1 Ekipa in spekter kompetenc 10
1.2 Strategija ekipe in razumevanje projekta 10

2. Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno 
ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive prednosti) 20

2.1 Hipoteza problema in koncept rešitve 10
2.2 Inovativnost poslovne ideje 10
3. Opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih 10
4. Zasnova poslovnega modela in zasnova kazalnikov poslovnega modela 10
5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20
5.1 Strategija trženja 10
5.2 Trajni učinek storitve/izdelka 10
6. Inovativnost 20

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100

4.2. Merila za sklop A2 ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP

Merila za sklop A2 Največje št. točk
1. Ocena potenciala in kompetentnosti ekipe 20
1.1 Ekipa in spekter kompetenc 10
1.2 Strategija ekipe in razumevanje projekta 10

2. Razumevanje in relevantnost problema ter ustreznost rešitve (vključuje tudi edinstveno 
ponujeno vrednost, inovacije, pomembne rešitve ter možne neulovljive prednosti) 20

2.1 Poslovni model 10
2.2 Inovativnost poslovne ideje 10
3. Jasna opredelitev segmentov kupcev/uporabnikov, validacija ter dostop do njih 10
4. Jasnost in realnost kazalnikov poslovnega modela danes in čez 6–12 mesecev 10



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 181 / 19. 11. 2021 / Stran 2543 

Merila za sklop A2 Največje št. točk
5. Vzdržnost in trajnost poslovnega modela 20
5.1 Strategija trženja 10
5.2 Trajni učinek storitve/izdelka 10
6. Inovativnost 20

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100

4.3. Merila za sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK

Merila za sklop A3 Največje št. točk
1. Cilji projekta 20
2. Vključenost prijavitelja v projekt 20
3. Razumevanje problema in ustreznost rešitve 20
3.1 Opredelitev segmentov kupcev/ uporabnikov, relevantnost za podjetje 10
3.2 Poslovna ideja 10
4. Sodelovanje s KKS 20
5. Inovativnost 20

SKUPAJ NAJVIŠJE MOŽNO ŠT. TOČK 100

Prag števila točk, nad katerim bo lahko odobreno 
sofinanciranje, je 70 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki bo 
prejela manj kot 70 točk, v nobenem primeru ne more 
biti sofinancirana. Glede na doseženo število točk se 
dodelijo sredstva po vrstnem redu do porabe sredstev 
v posameznem sklopu. V primeru, da v posamičnem 
sklopu ni dovolj pozitivno ocenjenih vlog, ki bi jih lahko 
sofinancirali, se lahko sredstva v okviru iste regije prene-
sejo na druge sklope skupaj tako, da so v sofinanciranje 
sprejeti prijavitelji po vrstnem redu, glede na doseženo 
število točk, ne glede na sklop v katerem so prijavljeni, 
do porabe sredstev v regiji.

5. Postopek in način ocenjevanja
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo 

imenuje minister. Komisija je sestavljena iz predstavni-
kov Ministrstva za kulturo, predstavnikov kulturnega in 
kreativnega sektorja ter predstavnikov podjetniškega 
sektorja.

Komisija bo najprej preverila pravočasnost, pravil-
no označbo in formalno popolnost vloge. Vloga se šteje 
kot formalno popolna, če vsebuje popolno izpolnjene, 
podpisane in žigosane obrazce, priloge, izjave ter do-
kazila, ki so našteta v točki 10 besedila tega javnega 
razpisa. V primeru nepopolne vloge bo prijavitelj pozvan 
k dopolnitvi.

Komisija bo vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo formal-
ne pogoje pregledala in ocenila. Poleg pisne vloge si bo 
ogledala tudi avdio ali video predstavitev projekta, ki naj 
ne bo daljša od 10 minut.

Postopek in način ocenjevanja je opisan v točki 20 
besedila tega javnega razpisa.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je lahko od 1. 9. 

2021 do 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je lahko od 1. 9. 

2021 do 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je lahko od 

1. 9. 2021. do 31. 12. 2022.
Če se je operacija začela izvajati pred predložitvi-

jo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega 
zahtevka za izplačilo iz proračuna preveri skladnost 
izvajanja operacije z relevantno zakonodajo tudi za ob-
dobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo 
pogodbe o sofinanciranju.

7. Shema in skladnost pomoči po pravilu »de mi-
nimis«

Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo pote-
kalo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 na 

osnovi priglašene sheme oziroma potrjene pomoči »de 
minimis« za javni razpis »Spodbujanje kreativnih kultur-
nih industrij – Center za kreativnost – javni razpisi« – de 
minimis« (št. priglasitve: M001-2399342-2018/II), datum 
potrditve sheme 11. 12. 2020, trajanje sheme: do 31. 12 
2023) (v nadaljevanju: shema pomoči »de minimis«), 
ter prejetega sklepa o izboru na javnem razpisu in pod-
pisane pogodbe o sofinanciranju. S sprejetjem sklepa 
o izboru bo pravica pravno formalno dodeljena. Stopnja 
intenzivnosti je 100 %.

Povzetek pogojev Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 je dosegljiv na spletnem naslovu Ministr-
stva za finance, na povezavi: http://www.mf.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/drzavne_pomoci/de_minimis/.

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013:
– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 

domačih pro izvodov pred uvoženimi,
– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 

podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR (oziroma 
100.000,00 EUR v primeru enotnega podjetja, ki deluje 
v komercialnem, cestnem, tovornem prevozu) v obdobju 
zadnjih 3 proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev države, občine ali Evropske skupnosti,

– da se upošteva kumulacija pomoči, pri čemer se 
pomoč »de minimis« ne sme kumulirati z državno po-
močjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči ter da se lahko pomoč »de 
minimis« v skladu z Uredbo kumulira v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 in v skladu z drugimi uredba-
mi »de minimis« do ustrezne zgornje meje.

Minister s sklepom pisno seznani prejemnika o iz-
boru projekta in prejemu pomoči po pravilu »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

8. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči po pravilu 
»de minimis« in način financiranja

Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo po-
moči de minimis in vsakokrat veljavnimi Navodili organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, 
dostopne na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/ekp/na-
vodila. Nova »de minimis« pomoč se lahko dodeli šele 
po tem, ko ministrstvo preveri, da skupni znesek pomoči 
»de minimis«, dodeljen zadevnemu prejemniku, ne bo 
presegal zgornje meje.
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Intenzivnost pomoči de minimis znaša do 100 % 
upravičenih stroškov operacije.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme prejemati nikakršnih drugih javnih sredstev.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenje-
ne pogodbe o sofinanciranju. Pogoj za podpis pogodbe 
o sofinanciranju je že podpisana pogodba z izbranim 
mentorjem. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s po-
godbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko 
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivno-
sti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani prijavitelj 
je dolžan spoštovati pogodbo pri izvajanju operacije in 
upoštevati in vsakokrat veljavna navodila organa uprav-
ljanja.

8.1. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa 

so za:
Sklop A1: SEME: PREVERITEV KONCEPTA
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov 

operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sred-

stva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU 
ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. 
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopred-

metenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega 
premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne pro-
gramske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev.

3. Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(največ do 50 % upravičenih stroškov operacije)

3.1. Stroški plač (stroški osebja v obsegu zaposli-
tve na aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru 
operacije)

3.2. Stroški za službena potovanja
5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, se-

minarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in 

komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in 

dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci 

v okviru operacije in so potrebni za operacijo.
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8. Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 

vračljive podpore
8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, 

določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih 
kategorij stroškov (15 % od 3.1 Stroški plač) (Primeri 
upravičenih posrednih stroškov so: stroški električne 
energije; stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja; stro-
ški vode in komunalnih storitev; stroški odvoza smeti; 
stroški telefona, faksa in elektronske pošte; stroški po-
štnin in kurirskih storitev; amortizacija osnovnih sred-
stev, ki ni izključno vezana na operacijo; stroški potro-
šnega materiala (pisarniški material, čistilni material in 
posebni material) in drobnega inventarja (računalniki, 

prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd. se upoštevajo 
pod opremo v točki 2.1.3), ki se uporablja na operaciji; 
stroški režije in administracije; stroški računovodskih 
storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški najema 
nepremičnin in opreme za delo zaposlenih; zavarovalne 
premije za objekte in opremo.)

Sklop A2: ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov 

operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sred-

stva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU 
ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. 
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopred-

metenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega 
premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne pro-
gramske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev.

5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, se-

minarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in 

komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in 

dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci 

v okviru operacije in so potrebni za operacijo.
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8. Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in 

vračljive podpore
8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov, 

določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih 
kategorij stroškov (15 % od 8.1.2. SSE – enomesečna 
zaposlitev) (Primeri upravičenih posrednih stroškov so: 
stroški električne energije; stroški porabe kuriv in stro-
ški ogrevanja; stroški vode in komunalnih storitev; stro-
ški odvoza smeti; stroški telefona, faksa in elektronske 
pošte; stroški poštnin in kurirskih storitev; amortizacija 
osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na operacijo; 
stroški potrošnega materiala (pisarniški material, čistil-
ni material in posebni material) in drobnega inventarja 
(računalniki, prenosniki, tablice, mobilni telefoni ipd. se 
upoštevajo pod opremo v točki 2.1.3), ki se uporablja na 
operaciji; stroški režije in administracije; stroški računo-
vodskih storitev; stroški tekočega vzdrževanja; stroški 
najema nepremičnin in opreme za delo zaposlenih; za-
varovalne premije za objekte in opremo.)

8.1.2. Standardne lestvice stroškov na enoto za 
stroške dela – enomesečna zaposlitev (2.000,00 EUR)

Kot upravičeni strošek se šteje poenostavljena obli-
ka nepovratnih sredstev in vračljive podpore standardni 
strošek na enoto – mesečna zaposlitev, ki je določen 
na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice 
stroškov na enoto za stroške plač in povračil v zvezi 
z delom za osebje (mesečna zaposlitev), ki jo je spre-
jelo ministrstvo štev. 5441-1/2021/11, in znaša za novo 
zaposlitev za polni delovni čas najmanj ene osebe: 
2.000,00 € v sklopu A2: ZAGONSKA FAZA – KREATIV-
NI START UP.
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Sklop A3: KREATIVNI POVEZOVALNIK
1. Investicije (največ do 20 % upravičenih stroškov 

operacije)
1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sred-

stva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU 
ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače. 
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.

1.4. Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopred-

metenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega 
premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne pro-
gramske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev.

5. Informiranje in komuniciranje
5.1. Stroški organizacije in izvedbe konferenc, se-

minarjev in simpozijev
5.2. Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani
5.3. Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
5.4. Stroški svetovanja na področju informiranja in 

komuniciranja
5.5. Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in 

dostave gradiv
5.6. Stroški nastopov na sejmih in razstavah
7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Minimalni znesek za zunanjega izvajalca – pred-

stavnik KKS – 9.000,00 EUR
7.1. Delo po pogodbi o opravljanju storitev
7.2. Delo po podjemni pogodbi
7.4. Delo po avtorski pogodbi
7.5. Drugi stroški zunanjih izvajalcev
8.2. Načini financiranja in dokazovanje upravičenih 

stroškov
Za upravičene stroške (razen za poenostavlje-

ne oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore; 
8.1.1. Pavšalno financiranje posrednih stroškov določe-
no z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij 
stroškov in 8.1.2. Standardne lestvice stroškov na eno-
to za stroške dela) se uporabljajo dokazila o dejansko 
nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in 
bili plačani v obdobju upravičenosti skladno z vsakokrat 
veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in doka-

zila za dokazovanje upravičenih stroškov so navede-
ni v vsakokrat veljavnih Navodilih organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna 
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi 
zaposlenimi ter z osebami, ki pri upravičencu delujejo 
kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nad-
zora, je neupravičen strošek.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen 
tudi, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, član organa upra-
vljanja 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.

Upravičenec stroške dokazuje z:
– vsebinskim poročilom o izvajanju operacije, 

vključno s spremljanjem rezultatov in ciljev operacije 
(po aktivnostih) (v IS eMA),

– finančnim poročilom o izvajanju operacije 
(v IS eMA),

– seznamom računov (v IS eMA),
– kopijami računov oziroma drugih enakovrednih 

knjigovodskih listin,
– dokazili o plačilih ter drugimi zahtevanimi doka-

zili skladno z Navodili organa upravljanja o upraviče-
nih stroških za sredstva evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 in javnim razpi-
som,

– pogodbo z mentorjem,
– izpolnjenim, podpisanim in žigosanim obrazcem 

»CzK 2022-Obr. 1«,
– delnim vsebinskim poročilom upravičenca na 

obrazcu »CzK 2022-Obr. 3_A1« / »CzK 2022-Obr. 3_A2« 
/ »CzK 2022-Obr. 3_A3« o poteku operacije,

– vsebinskim poročilom mentorja na obrazcu 
»CzK 2022-Obr. 2«,

– vsebinsko poročilo predstavnika KKS na obrazcu 
»CzK 2022-Obr. 6_A3« (samo za sklop A3: KREATIVNI 
POVEZOVALNIK).

Upravičenec v primeru uveljavljanja plače za sa-
mostojnega podjetnika in samozaposlenega v kulturi 
(samo za sklop A1: SEME: PREVERITEV KONCEPTA) 
priloži tudi:

– posamični pravni akt oziroma druga dokazila (npr. 
izpis iz poslovnega registra ali AJPES-a, potrdilu o vpi-
su v obvezna socialna zavarovanja, odločba o vpisu 
upravičenca v register samozaposlenih in plačevanju 
prispevkov);

– obračun plače ob vsakem izplačilu za posamezno 
plačilno obdobje;

– metodologija izračuna urne postavke z navedbo 
datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe upra-
vičenca;

– dokazilo o plačilu davkov in plačilu prispevkov za 
socialno varnost;

– mesečno poročilo (iz poročila mora biti razviden 
celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno 
z odsotnostmi), če zaposleni opravlja delo na več ope-
racijah, izpolni skupno mesečno poročilo za operacijo, 
ki jo sofinanciramo ter za vse druge operacije in drugo 
delo, ki ni financirano iz operacij, prav tako je potrebno 
mesečno poročilo izpolniti tudi v primeru 100 % zaposli-
tve na operaciji.

Kot dokazilo o nastanku standardnega stroška na 
enoto SSE – mesečna zaposlitev (samo za sklop A2: 
ZAGONSKA FAZA: KREATIVNI START UP) upraviče-
nec priloži samo:

– pogodbo o zaposlitvi oziroma morebitne anekse 
k pogodbi,

– dokazilo o prijavi delavca v obvezna socialna 
zavarovanja na ZZZS (obrazec M1 oziroma M3) in ob 
zaključku operacije (obrazec M2 oziroma M3),

– mesečno poročilo (iz poročila mora biti razviden 
celoten delovni čas zaposlenega na mesec, vključno 
z odsotnostmi).

Upravičenci morajo ob zadnjem zahtevku za izpla-
čilo podati še:

– poročilo o opravljenem mentoriranju na obrazcu 
»CzK 2022-Obr. 4«,

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti na 
obrazcu »CzK 2022-Obr. 5_A1«, / »CzK 2022-Obr. 5_A2«, 
/ »CzK 2022-Obr. 5_A3«.
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9. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje

Upravičenci morajo izvesti projekt skladno z določili 
pogodbe o sofinanciranju ter v skladu s temeljnimi načeli 
zakona, ki ureja javno naročanje, in sicer:

– načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– načelom transparentnosti javnega naročanja,
– načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– načelom sorazmernosti.
Upoštevanje naštetih načel se lahko izkaže le na 

način, da se celoten postopek dokumentira in obrazloži. 
Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upraviče-
nec zagotoviti najmanj tri konkurenčne ponudbe.

Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-
števati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor so 
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu (glej Zakon 
o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega besedilo javnega 

razpisa, spletni prijavni obrazec v aplikaciji eJR na na-
slovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web in priloge.

Vloge morajo biti izpolnjene in oddane v elektron-
ski obliki na spletnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR 
na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, in morajo 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

10.1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega naslednje doku-

mente:
I. Besedilo javnega razpisa za izbor operacije 

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za 
kreativnost 2022«;

II. Prijavni obrazci v spletni aplikaciji eJR na naslovu 
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web

1. Prijavni obrazec sklop A1
2. Prijavni obrazec sklop A2
3. Prijavni obrazec sklop A3
Priloge
Obvezni prilogi Prijavnemu obrazcu sklop A3;
– iz točke javnega razpisa 3.1. III. za preveritev le-

tnega prometa in/ali bilančne vsote: 1. za podjetja usta-
novljena pred letom 2021: bilanca stanja na dan 31. 12. 
2019 in na dan 31. 12. 2020 oziroma izkaz poslovnega 
izida za leto 2019 in 2020; 2. za podjetja, ustanovljena 
v letu 2021 velja, da se zanje upoštevajo podatki na pod-
lagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva 
ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede 
na mesec oddaje vloge.

– Podpisana pogodba o nameri za zaposlitev/sode-
lovanje s predstavnikom KKS (podjetje ali ustvarjalec iz 
KKS) za ves čas izvajanja projekta.

III. Finančni načrt (posebna priloga):
1. Finančni načrt za sklop A1,
2. Finančni načrt za sklop A2,
3. Finančni načrt za sklop A3.
IV. Način preverjanja pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu, sestavine vloge prijavitelja in predlogi 
obrazcev izjav

V. Razlaga meril za ocenjevanje projekta
VI. Metodologija izračuna standardne lestvice stro-

ška na enoto standardna za stroške plač in povračil 
v zvezi z delom za osebje – A (mesečna zaposlitev)

VII. Vzorčna pogodba (posebna priloga).
10.2. Popolnost vloge
Vloga je popolna, če vsebuje naslednje sestavine:
1. Izpolnjen prijavni obrazcec v spletni aplikaciji 

eJR na naslovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web glede 
na sklop, ki ga prijavitelj prijavlja

a. Prijavni obrazec Sklop A1,
b. Prijavni obrazec Sklop A2,
c. Prijavni obrazec Sklop A3
obvezni prilogi Prijavnemu obrazcu sklop A3;
– iz točke javnega razpisa 3.1. III. za preveritev let-

nega prometa in/ali bilančne vsote:
1. za podjetja ustanovljena pred letom 2021: bi-

lanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2020 
oziroma izkaz poslovnega izida za leto 2019 in 2020;

2. za podjetja, ustanovljena v letu 2021 velja, da 
se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge.

– Podpisana pogodba o nameri za zaposlitev/sode-
lovanje s predstavnikom KKS (podjetje ali ustvarjalec iz 
KKS) za ves čas izvajanja projekta.

2. Finančni načrt za sklop, ki ga prijavlja (posebna 
priloga);

3. Izpis iz AJPES-a za preverjanje dejavnosti in 
prijavitelja;

Prijavitelj mora poleg izpolnjenega prijavnega 
obrazca, pravilno izpolnjenega finančnega načrta in 
izpisa iz AJPES-a k vlogi priložiti še naslednje izpol-
njene obrazce in izpise (najdete jih v prijavnem obraz-
cu v spletni aplikaciji eJR na naslovu http://ejr.ekultu-
ra.gov.si/ejr-web):

4. Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih ali izja-
va prijavitelja, da za namen tega JR dovoljuje MK prido-
biti podatke iz uradne evidence;

5. Izpis iz kazenske evidence, da prijavitelj in njena 
poslovodna oseba niso v kazenski evidenci, ki ga izda 
Ministrstvo za pravosodje ali izjava prijavitelja, da za 
namen tega JR dovoljuje MK pridobiti podatke iz uradne 
evidence;

6. Potrdilo, da prijavitelju v zadnjih dveh letih od 
roka za oddajo vloge ni bila izrečena globa iz uradne 
evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti – Inšpektorat RS za delo, zaradi pre-
krška v zvezi s plačilom za delo ali izjava prijavitelja, da 
za namen tega razpisa dovoljuje Ministrstvu za kulturo 
pridobiti podatke iz uradne evidence Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti – Inšpek-
torat RS za delo;

7. Izjava prijavitelja, da je seznanjen z vzorčno 
pogodbo;

8. Potrdilo banke, ki na dan prijave ni starejše od 
30 dni, prijavitelj nima blokiranega transakcijskega ra-
čuna (razvidno iz potrdila, ki ga prejme prijavitelj v svoji 
poslovni banki) in

9. Avdio ali video predstavitev projekta (ki jo nalo-
žite v prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na na-
slovu http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web pod sekcijo Oseb-
na predstavitev), ki naj ne bo daljša od 10 minut.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
pravilno in popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce, priloge, izjave ter dokazila, ki so našteta v toč-
ki 10 besedila tega javnega razpisa.

10.3. Oddaja vloge
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski 

obliki na: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, ter v tiskani 
obliki poslana na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga na Javni razpis za izbor operacij »Spodbuja-
nje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 
2022« (JR CzK 2022) mora biti izpolnjena in oddana na 
prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: 
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http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Nato jo natisnite v dveh 
izvodih, lastnoročno podpišite in žigosajte ter v zaprti 
ovojnici priporočeno pošljite na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021 oziroma najpozne-
je ta dan oddate osebno v vložišču ministrstva (uradne 
ure od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30, ob petkih 
med 9. in 14.30).

Na ovojnico nalepite samodejno kreirano predlogo 
»Ovojnica Javni razpis CzK 2022« (dostopna za prenos 
na http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web), ki vsebuje vse po-
trebne podatke za oddajo.

Obe obliki vloge, elektronska in tiskana, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki. Vloga, ki je oddana 
samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot 
neoddana.

Vse obvezne priloge, določene v razpisni dokumen-
taciji oziroma besedilu razpisa, priložiti samo v spletnem 
obrazcu.

Šteje se, da z oddajo vloge prijavitelj sprejema 
vse pogoje in kriterije razpisa ter vsebino razpisne do-
kumentacije. Prijavitelj z oddajo vloge tudi dovoljuje 
objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vo-
denja razpisa, objave rezultatov razpisa, za znanstveno 
raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim 
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja 
in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo podatkov.

Do zaključka trajanja razpisa lahko spremenite tudi 
že oddano vlogo. V tem primeru se v spletni aplikaciji eJR 
ustvari nova vloga z enako številko zadeve, kot jo ima 
originalna vloga. Ko končate, spremenjeno vlogo oddate 
elektronsko in jo natisnete v dveh izvodih, žigosate in 
podpišete ter po enakem postopku kot prvič priporočeno 
pošljete na zgoraj navedeni naslov. Po zaključku razpi-
snega roka za oddajo vlog bo v postopku obravnave vlog 
upoštevana zadnja oddana spremenjena vloga.

V izogib morebitnim težavam zaradi preobreme-
njenosti strežnika prijaviteljem priporočamo, da vloge 
na javni razpis oddajajo pred zadnjim dnem razpisnega 
roka. Priporočamo tudi, da spletni prijavni obrazec iz-
polnjujete v spletnem brskalniku Google Chrome in na 
operacijskem sistemu Windows.

11. Izobraževanje in spremljanje projekta
Platforma Center za kreativnost (v nadaljevanju 

Platforma CzK) je projekt, ki ga preko neposredne potr-
ditve operacije vodi MAO. Platforma CzK bo v podporo 
javnemu razpisu organizirala promocijo javnega razpisa, 
izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo 
mentorjev ter organizirala obvezni 30-urni mentorski 
program za izbrane prijavitelje.

Na javnem razpisu izbrani prijavitelji bodo vključeni 
v program izobraževanja oziroma mentorski program, ki 
ga izvaja Platforma CzK in je del upravičenih stroškov 
projekta.

Izbrani prijavitelji bodo morali sodelovati v mentor-
ski shemi in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju 
z ministrstvom izbrati enega mentorja s seznama men-
torjev, objavljenega na spletni strani Platforme Centra 
za kreativnost – www.czk.si in se udeležiti izobraževanja 
za izbrane prijavitelje v organizaciji Platforme Centra za 
kreativnost.

Izbrani prijavitelji bodo morali pred podpisom po-
godbe o sofinanciranju obvestiti ministrstvo glede načina 
mentoriranja in hkrati utemeljiti izbor mentorja ter predlo-
žiti podpisano pogodbo z mentorjem, ki je tudi predpogoj 
za podpis pogodbe o sofinanciranju izbranega prijavite-
lja z Ministrstvom za kulturo.

Mentorji so uveljavljeni strokovnjaki s področja kul-
turno-kreativnega in poslovnega sektorja, ki imajo ustre-

zno izobrazbo ter ustrezne delovne izkušnje. Iz njihovih 
referenc mora biti razvidno, da so uspešno mentorirali 
oziroma usposabljali vsaj eno podjetje ali projekt s podro-
čja kulturno-kreativnega sektorja v zadnjih 5 letih. Stro-
kovnjaki morajo razpolagati s sposobnostmi mentoriranja 
in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja 
dela skupin in posameznikov ter morajo imeti ugled in 
moralno integriteto za opravljanje mentorstva ter izpol-
njevati druge pogoje, ki so objavljeni v javnem pozivu za 
mentorstva Platforme CzK na spletni strani www.czk.si.

Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individu-
alnih srečanj, nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v obli-
ki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje 
kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potre-
buje in izvaja izbrani prijavitelj, da s svojim projektom 
uspe. Mentoriranje se izvaja na področjih poslovanja 
podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: 
kreativni del, pro izvodnja, finance, marketing, človeški 
viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni in-
dikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezo-
vanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na 
nove trge, pa tudi na področju vključevanja oblikoval-
cev oziroma kreativnega sektorja v razvoj izdelka, kar 
je še posebej pomembno za sklop A3. Mentor ni samo 
svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji 
sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti, predvsem 
pa lahko ekipi pomaga razviti dodatne kompetence, kot 
so širjenje tržišča, doseganje ciljnih skupin in tržišč ipd. 
Namen tovrstne oblike mentoriranja je identifikacija la-
stnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu 
in njihovo odpravljanje.

Na javnem razpisu morajo izbrani prijavitelji obve-
zno opraviti 30 mentorskih ur.

Po izboru mentorja se sklene pogodba o sodelo-
vanju med mentorjem in izbranim prijaviteljem, v ka-
teri opredelita število ur mentoriranja, ceno in druge 
pomembne elemente pogodbe. Izbrani prijavitelj lahko 
v okviru zgoraj predvidenih ur izbere tudi več mentorjev, 
če presodi, da bi mu to lahko koristilo pri razvoju pro-
jekta. O izboru mentorja/mentorjev mora upravičenec 
obvestiti Center za kreativnost po mailu info@czk.si.

Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega 
dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor se 
tako odloči, lahko mentor mentoriranje prejemniku javnih 
sredstev razpisa opravlja tudi brezplačno. Stroški ob-
veznega števila ur mentoriranja v višini največ 35 EUR 
neto na uro so upravičeni stroški projekta. V kolikor 
izbran prijavitelj oceni, da je zanj mentorstvo potrebno 
in želi opraviti več kot zgoraj določen obvezen obseg ur 
mentoriranja, lahko te stroške krije sam.

Mentor spremlja napredovanje posameznega pro-
jekta in ob vsakem zahtevku za izplačilo izda poročilo 
o izvajanju projekta. Ob zaključku projekta mentor odda 
poročilo o opravljenem mentoriranju Ministrstvu za kul-
turo in Platformi CzK. V primeru neizpolnjevanja ciljev in 
kazalnikov projekta skladno s pogodbo o sofinanciranju, 
se pogodba o sofinanciranju z izbranim prijaviteljem 
prekine. V tem primeru mora izbrani prijavitelj že prejeta 
sredstva vrniti.

Izbrani upravičenci in mentorji se, s podpisom 
pogodbe o sofinanciranju, obvezujejo, da bodo svoje 
delo predvidoma dvakrat letno predstavljali na strokov-
nih svetih Platforme CzK. Izbrani upravičenci in mentorji 
soglašajo z uporabo izbranega slikovnega in promocij-
skega gradiva ter rezultatov v promocijske namene Mini-
strstva za kulturo in Platforme CzK ter se obvezujejo, da 
bodo od začetka sofinanciranja in še vsaj 3 leta po za-
ključku sofinanciranja rezultate svojega dela predstav-
ljali na dogodkih Platforme CzK.
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Izbrani upravičenci, ki bodo pridobili sofinanciranje 
po tem javnem razpisu, bodo upravičeni do izplačila 
sredstev, če bodo izpolnjevali pogodbene obveznosti in 
dosegali cilje ter kazalnike financiranega projekta.

12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo

Izbrani upravičenci morajo zadostiti zahtevam gle-
de informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na 
področju evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navo-
dila) in Priročnikom celostne grafične podobe evrop-
ske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.euskla-
di.si/portal/sl/aktualno/logotipi).

Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo pri vseh 
svojih predstavitvah, tako v Sloveniji kakor v tujini, upo-
rabljal logotip Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za 
kreativnost in logotip EKP 2014-2020 in bo ministrstvo, 
Platformo Centra za kreativnost in EU sklade predstavil 
kot enega izmed svojih strokovnih in finančnih podpor-
nikov. Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo logotip 
Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in 
logotip EKP 2014-2020 skladov umestil na svojo spletno 
stran in v svoje promocijske materiale.

13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Izbrani upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo 
v zvezi z operacijo, v skladu z vsakokratno veljavni-
mi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhiv-
skega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot 
dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj.

Evidence o shemi pomoči de minimis se hranijo 
10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja 
individualna pomoč v okviru take sheme.

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

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

Izbrani upravičenec bo moral omogočiti tehnični, 
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem ope-
racije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Izbrani upravičenec bo moral nadzornim orga-
nom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanci-
rane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem 
bo izbrani upravičenec omogočil vpogled v računalniške 
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ope-
racije. Izbrani upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih 
primerih se lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje 
na kraju samem. Izbrani upravičenec bo dolžan ukrepati 
skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih orga-
nov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu 
z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih po-
datkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU. 
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije jav-
nega značaja, razen tistih listin oziroma dokumentov, ki jih 

prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost (oznaka 
dokumenta »Poslovna skrivnost«). Poslovna skrivnost se 
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne 
more pa se nanašati na celotno vlogo.

Prijavitelj se strinja, da bodo javno objavljeni po-
datki o operaciji, za katere je s predpisi določeno, da so 
javnega značaja (izbrani upravičenec, odobrena in izpla-
čana sredstva). Slednje vključuje predvsem dejstvo, da 
bo izbrani upravičenec vključen v seznam upravičencev, 
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, 
regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih 
do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ure-
ja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednote-
nja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Ured-
be 1304/2013/EU in vsakokratno veljavnimi Navodili 
organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o pod-
pori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja 
EKP 2014-2020 dolžan spremljati in Ministrstvu za kul-
turo zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov 
projekta, vključno z osebnimi podatki.

Ministrstvo bo na ravni celotnega javnega razpisa 
spremljalo naslednja ključna kazalnika učinka po regi-
jah: CO08 – povečanje zaposlenosti in CO01 – število 
podprtih podjetij.

17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013

Razpis predvideva smiselno uporabo 71. čle-
na Uredbe (EU) št. 1303/2013, in sicer v primeru, da 
v 3 letih od datuma končnega izplačila sredstev upravi-
čencu pri le-tem nastopi karkoli od naslednjega:

a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
bile izpolnjene.

18. 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 enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

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 
1303/2013/EU.

19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Vloga na Javni razpis za izbor operacij »Spodbuja-
nje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 
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2022« (JR CzK 2022) mora biti izpolnjena in oddana na 
prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: 
http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web. Nato jo natisnite v dveh 
izvodih, lastnoročno podpišite in žigosajte ter v zaprti 
ovojnici priporočeno pošljite na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
do vključno ponedeljka, 20. 12. 2021 oziroma najpozne-
je ta dan oddate osebno v vložišču ministrstva (uradne 
ure od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30, ob petkih 
med 9. in 14.30).

Podrobnejše informacije v zvezi z oddajo vloge so 
navedene v točki 10.3. tega razpisa »Oddaja vloge«.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, pri-
loge, izjave ter dokazila, ki so našteta v točki 10 besedila 
tega javnega razpisa.

Vloga se šteje za pravočasno, če je bila oddana 
v aplikaciji eJR, natisnjena in lastnoročno podpisana ter 
do roka oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.

Informativne dneve, izobraževanje in priprava pri-
javitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK. In-
formacije o terminih in kraju srečanj bodo objavljene na 
spletni strani ministrstva: www.mk.gov.si in spletni strani 
Platforme CzK: www.czk.si.

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

Odpiranje prispelih vlog bo v sredo, 22. 12. 2021, 
ob 9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, na naslovu 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. O odpiranju vlog se bo 
vodil zapisnik.

Komisija bo v roku 8 dni po končanem odpiranju 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge formalno niso popolne. Vloga je formalno popol-
na, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 
10. točka besedila tega javnega razpisa. Vloga se šteje 
za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku 
(5 dni) dopolni.

Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih vsebin-
skih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale 
vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve 
sredstev.

Vlogo prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev javnega 
razpisa iz točke 3 besedila tega javnega razpisa, se 
zavrne.

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

Postopek preverjanja, ali posamezna vloga izpol-
njuje pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija.

Vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so 
skladne s predmetom in namenom javnega razpisa bo-
sta ločeno, na predlog predsednika strokovne komisije, 
ocenila dva člana komisije, ki sta strokovnjaka s podro-
čja dela prijavitelja.

V kolikor se bosta oceni razlikovali za 10 točk ali 
manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja obeh 
ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več kot 
10 točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec s področja 
dela prijavitelja. V tem primeru bo ocena oblikovana na 
osnovi povprečja vseh treh ocen.

V primeru enakega števila točk imajo, znotraj posa-
mezne kohezijske regije izvajanja operacije, prednost 
prijavitelji, ki so prejeli več točk pri merilu št. 1 nato 2 
in tako dalje.

V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se 
odloči z žrebom, ki ga opravi komisija. Žrebanje je javno. 

K žrebu bodo povabljeni prijavitelji z enakim številom 
doseženih točk.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za po-
samezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in 
upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za 
sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije 
odloči o izboru prijaviteljev s posameznimi sklepi, v okvi-
ru predvidenih sredstev, za posamezno kohezijsko re-
gijo.

Vloge bodo člani komisije ocenjevali s pomočjo 
ocenjevalnega lista v aplikaciji eJR, ki služi kot usmeri-
tev za podajanje končne ocene posamezne vloge.

21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo, s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe, o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od zaključka odpiranja vlog. 
Prejemnik sredstev bo na podlagi sklepa o izboru po-
zvan k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Pred podpi-
som pogodbe o sofinanciranju bo prijavitelj moral predlo-
žiti podpisano pogodbo z mentorjem. Če se prejemnik 
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se 
šteje, da je umaknil vlogo. Sredstva se lahko dodelijo 
naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi ocene prvi 
možnost prejeti sredstva.

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

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

22. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo in elektronski naslov, kjer 
lahko dobijo dodatne informacije: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva za 
kulturo: http://www.mk.gov.si/si/ministrstvu/javne_obja-
ve/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prija-
vitelji dvignejo tudi osebno na ministrstvu, na naslovu 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, v sprejemni pisarni, vsak 
delovni dan med uradnimi urami. Za dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pišejo na 
elektronski naslov kks.mk@gov.si. Več informacij v zve-
zi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim javnim 
razpisom je objavljenih na spletni strani Platforme CzK: 
www.czk.si.

23. Posledice, v primeru, da se ugotovi, da je v po-
stopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij pri-
šlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve 
obveznosti

V kolikor se ugotovi, da v zadevi javnega razpisa za 
izbor operacije »Spodbujanje kreativnih kulturnih indu-
strij – Center za kreativnost 2022« prijavitelj ministrstva 
ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani 
ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval 
neresnične, nepopolne podatke, oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno 
prejemal sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, ali da prijavitelj projekta ne izvede, ministrstvo zah-
teva vračilo neupravičeno prejetih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva 
nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije in prekini-
tev pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.
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Upravičenec bo moral v primeru ugotovljenih ne-
pravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od 
vročitve zahtevka za vračilo sredstev.

24. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov: dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziro-
ma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira 
oziroma so bili odobreni, ni dovoljeno. Če se ugotovi 
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakon-
skimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna 
Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca 
do dneva vračila sredstev v proračun Republike Sloveni-
je. Če se ugotovi, da je bilo dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo to obravnavalo kot goljufija.

Ministrstvo za kulturo

Št. 671-0002/2021 Ob-3349/21
Občina Žirovnica na podlagi 17. in 19. člena Zako-

na o športu (Uradni list RS, št. 29/07 in 21/08 – ZNOrg), 
5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa špor-
ta v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19) objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 

programa športa v Občini Žirovnica za leto 2022
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina 

Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Za-

kon o športu (ZŠpo-1) in Odlok o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Žirovnica.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednji programov in področij letnega programa špor-
ta v letu 2022 (v nadaljevanju: LPŠ), v skupni višini 
89.300 EUR, od tega:

– Prostočasna športna vzgoja otrok in 
mladine 9.300,00
– Športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 61.900,00
– Športne prireditve 5.000,00
– Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu 500,00
– Delovanje športnih društev 5.500,00
– Razvoj športnih pripomočkov in opreme 5.000,00
– Športna rekreacija 2.100,00

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na 
javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki iz-
polnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena Zakona 
o športu in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega 
programa športa v Občini Žirovnica.

5. Merila za izbor izvajalcev LPŠ so določena v Od-
loku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Žirovnica.

5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani: www.zirovnica.si. Razpisno dokumentacijo zain-
teresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu 
Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, kjer dobijo tudi 
vse dodatne informacije.

6. Rok za prijavo na razpis je do vključno 13. 12. 
2021. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina 
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Prijave mora-
jo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova 
vlagatelja in z oznako »Letni program športa 2022, ne 
odpiraj – Vloga«.

8. Odpiranje ponudb bo predvidoma 14. 12. 2021 
in ni javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni 
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog oziroma 
30 dni od začetka veljavnosti proračuna za leto 2022, če 
bo le-ta pričel veljati kasneje.

9. Z izbranimi izvajalci LPŠ bodo sklenjene pogod-
be o sofinanciranju, proračunska sredstva po tem razpi-
su morajo biti porabljena do konca leta 2023.

Občina Žirovnica

Št. 344-4/2021 Ob-3350/21
Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Ura-

dni list RS, št. 38/13 – UPB3, 21/18 – ZNOrg, 92/20 
in 159/21), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – 
ZNOrg, 92/20 in 159/21), Pravilnika o pogojih za zave-
tišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 
78/04), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), Odloka o zagotavlja-
nju javne službe na področju zaščite živali (Uradni list 
RS, št. 24/06), predhodnega soglasja županov Občine 
Piran, Občine Izola in Občine Ankaran in sklepa žu-
pana številka 344-4/2021, z dne 12. 11. 2021, Mestna 
občina Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite 

živali na območju Občine Piran, Občine Izola, 
Mestne občine Koper in Občine Ankaran

1. Podatki o izvajalcu javnega razpisa: Mestna ob-
čina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, matična šte-
vilka: 5874424, ID za DDV: SI 40016803, transakcijski 
račun: SI 56 0125 0010 0005 794.

2. Predmet javnega razpisa in območje izvajanja 
javne službe

Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe 
na področju zaščite živali na območju Občine Piran, Ob-
čine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran (v 
nadaljevanju: občine), vključno z upravljanjem zavetišča 
za zapuščene živali pri Dvorih – Sv. Anton pri Kopru (v 
nadaljevanju: javna služba). Dejavnost javne službe je 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javne-
ga razpisa.

Javna služba se izvaja v objektu zavetišča za zapu-
ščene živali pri Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru, katerega 
lastnice so občine. Izvajalec javne službe prevzame 
v upravljanje celotni objekt zavetišča za zapuščene ži-
vali (v nadaljevanju: imetnik zavetišča).

3. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe
Pogodba o izvajanju javne službe bo sklenjena za 

določen čas 5 let.
Predviden začetek izvajanja javne službe je 

1. 1. 2022.
4. Pogoji in kriteriji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec 

javne službe oziroma imetnik zavetišča
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 

razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma imetnika 
zavetišča:

1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registriran 
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo prav-
ni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,

3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v ste-

čajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično 

opremo, potrebno za opravljanje javne službe,
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6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbni-
kov, usposobljenih za delo z živalmi (upoštevajoč po-
datek, da je v letu 2021 bilo v zavetišču v povprečju 
15 psov in 120 mačk),

7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz 
živali,

8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni 
program oskrbe zapuščenih živali in program dela, iz 
katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja 
javne službe,

9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 
je predmet javne službe,

10. imeti mora stalen in neposreden vpogled v regi-
ster živali, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iska-
nje skrbnika živali po identifikacijski številki o cepljenju 
ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,

11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,

12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne 
more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja 
mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep 
opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,

13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravlje-
nost veterinarja oziroma veterinarske službe,

14. zagotoviti mora obratovanje zavetišča vse dni 
v tednu. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj šti-
ri ure vsak od ponedeljka do vključno sobote, od tega 
najmanj 2 dni od ponedeljka do petka v popoldanskem 
času (po 15. uri) najmanj 2 uri. Poleg tega mora biti or-
ganizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežur-
stvo za sprejem živali v nujnih primerih.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

5. Način financiranja javne službe
Javna služba se financira iz:
1. proračuna občin,
2. iz proračuna Republike Slovenije skladno z ve-

ljavno zakonodajo,
3. iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi ži-

valmi,
4. iz donacij in drugih virov.
6. Merila za izbor izvajalca javne službe – imetnika 

zavetišča
Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziro-

ma imetnika zavetišča se bodo upoštevala naslednja 
tri merila:

1. strokovna, organizacijska in finančna usposoblje-
nost prijavitelja: do 60 točk;

2. predlog izvedbenega programa oskrbe zapušče-
nih živali ter dodatne ugodnosti: do 30 točk;

3. dosedanje izkušnje prijavitelja: do 10 točk.
Posamezni prijavitelji lahko prejmejo skupno največ 

100 točk. Izbran bo prijavitelj, katerega prijava bo oce-
njena z najvišjim številom točk. Če zbere več prijaviteljev 
enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki je ponudil naj-
nižjo ceno za izvajanje javne službe na področju zaščite 
živali. Če sta dva ali več prijaviteljev zbrali isto število 
točk in ponudili enako ceno, bo strokovna komisija izve-
dla pogajanja o ceni.

Merila so podrobneje določena v razpisni dokumen-
taciji javnega razpisa.

7. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: 
prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slo-
venskem jeziku.

8. Obravnava prijav in postopek izbire izvajalca 
javne službe

Odpiranje prijav bo najkasneje v roku 5 dni, po po-
teku roka za prijavo. Strokovna komisija, ki jo sestavlja-
jo predstavniki občin, bo pri odpiranju prijav ugotavljala 

njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazi-
la. Če ugotovi, da posamezna prijava ni popolna, v roku 
3 dni od odpiranja prijave prijavitelja pozove pisno, naj 
prijavo v določenem roku dopolni. Nepopolne prijave, 
katerih prijavitelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, 
prepozno prispele prijave ter prijave, ki jih ne bo predlo-
žila upravičena oseba, bodo zavržene.

Po pregledu in ocenjevanju popolnih prijav bo stro-
kovna komisija pripravila predlog o izbiri izvajalca javne 
službe oziroma imetnika zavetišča.

O izbiri imetnika zavetišča, na podlagi predloga 
strokovne komisije, odloči vodja Urada za gospodarske 
javne službe, okolje in promet na Mestni občini Koper 
z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča župan Mestne občine Koper.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.

Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetni-
kom zavetišča bo sklenjena pogodba o izvajanju javne 
službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za 
obdobje 5 let.

9. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo prijave oddati na predpisanih 

obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, po 
pošti kot priporočeno pošiljko vključno do 20. 12. 2021 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, 
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Zavetišče«. Na hrbtni strani mora biti 
naveden naziv in naslov prijavitelja. Veljavne bodo pri-
jave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. 
Neveljavne prijave se štejejo za zavržene in bodo vrnje-
ne na naslov pošiljatelja.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse 
pogoje, kriterije in merila javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija javnega razpisa je od dne-
va objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper: www.
koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko 
dvignejo v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Mestna občina Koper, Urad za gospodarske 
javne službe, okolje in promet, Valter Kozlovič, Verdijeva 
ulica 10, Koper, elektronski naslov: valter.kozlovic@ko-
per.si, tel. 05/66-46-244.

Mestna občina Koper

 Ob-3351/21
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba 
US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 
– uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) župan 
Občine Krško, dne 15. 11. 2021, posreduje v objavo 
najavo javnega razpisa in sporoča, da:

Občina Krško 19. 11. 2021 objavlja Javni razpis 
za sofinanciranje zagotavljanja pogojev za delova-
nje plavalnega športa v občini Krško za leto 2020 
in 2021. Vse podrobnosti o razpisu, skupaj z razpisno 
dokumentacijo, so dostopne na spletni strani Občine 
Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 4. 12. 2021.

Občina Krško
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Št. 122-105/2021-2 Ob-3361/21
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, 
št. 122-105/2021-1 z dne 11. 11. 2021, Mestna občina 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje novoletnih obdaritev ranljivih 

skupin prebivalstva v Mestni občini Koper  
v letu 2021

I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega 
razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper.

II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 
novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Me-
stni občini Koper, in sicer:

a) novoletna obdaritev otrok iz socialno ogroženih 
družin, rejencev in otrok vključenih v zavodske oblike 
varstva, otrok in mladostnikov, starostnikov in odraslih 
oseb, ki nimajo svojcev ter oseb s posebnimi potrebami 
iz Mestne občine Koper, ki so vključeni v programe in 
storitve prijaviteljev;

b) novoletna obdaritev uporabnikov institucional-
nega varstva in uporabnikov storitev skupnostnih oblik 
socialnega varstva v Mestni občini Koper in

c) novoletna obdaritev otrok, vključenih v javne 
vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo vzgojno-izo-
braževalni proces za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami.

III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na Javni razpis za sofinanciranje novoletnih obda-

ritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini Koper 
v letu 2021 se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. prijavljajo vsebino, ki je predmet razpisa;
2. bodo prijavljeno vsebino izvedli za občane Me-

stne občine Koper;
3. so registrirani kot javni zavod:
– pod točko a) na področju socialnega varstva, ki 

imajo sedež v Mestni občini Koper,
– pod točko b) na področju socialnega varstva, ki 

imajo sedež ali enoto v Mestni občini Koper,
– pod točko c) na področju vzgoje in izobraževanja, 

pri čemer imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno izva-
janje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in imajo 
v svojih programih vključene občane Mestne občine 
Koper;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvedbo prijavljene vsebine;

5. zavezujejo se, da bodo med izvajanjem prijav-
ljene vsebine dosledno spoštovali varovanje osebnih 
podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;

6. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju prijavljene 
vsebine upoštevajo načelo varstva uporabnikov prosto-
voljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in

7. dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in 
o prijav ljenih vsebinah z namenom objave rezultatov na 
spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu 
informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.

Najvišja možna zaprošena vrednost za sofinanci-
ranje Mestne občine Koper je 15 EUR na uporabnika in 
vključuje vse stroške izvedbe.

Pogoje iz pete, šeste in sedme alineje III. točke 
javnega razpisa prijavitelj dokazuje s podpisano izjavo 
v obrazcu prijave na javni razpis.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih prijavljenih vsebin 

bodo uporabljena naslednja merila:
1. dosedanje delo oziroma izkušnje (do 30 točk);
2. pregledna, jasna in natančna finančna konstruk-

cija prihodkov in odhodkov izvajanja prijavljene vsebine 
(do 15 točk) in

3. sofinanciranje novoletnih obdaritev v preteklih 
letih s strani Mestne občine Koper (do 30 točk).

Komisija za pregled prijav in pripravo predloga raz-
delitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje 
novoletnih obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Me-
stni občini Koper v letu 2021 bo izvedla presojo primer-
nega zneska sofinanciranja prijavljenih vsebin z vidika 
zaprošenih sredstev in vidika najvišje možne zaproše-
ne vrednost sofinanciranja Mestne občine Koper na 
uporabnika, glede na prijavljeno število uporabnikov in 
razpoložljiva sredstva v proračunu. Presoja komisije bo, 
poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev 
sofinanciranja za posamezno prijavo.

V. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina 
sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje novoletnih 
obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini 
Koper za leto 2021 znaša 9.000,00 EUR.

VI. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2021, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Obrazec prijave – razpis 2021 ni predmet dopolnjevanja.

VIII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 26. novembra 2021 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni 
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 
(pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje novoletnih 
obdaritev ranljivih skupin prebivalstva v Mestni občini 
Koper v letu 2021, št. 122-105/2021«. Na hrbtni strani 
mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

IX. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga 
bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga 
razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po 
poteku roka za oddajo prijav.

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

Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in 
pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in 
zavrnjenih prijavljenih vsebinah ter zavrženih prijavah 
na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za druž-
bene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je 
dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve 
na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno 
ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep 
izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi prijavitelji.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 15 dni od roka za oddajo prijav.

Z izbranimi izvajalci prijavljenih vsebin bodo skle-
njene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih vsebin v letu 
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2021, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času 
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na 
naslovu: www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne 
občine Koper, tel. 05/66-46-247.

Mestna občina Koper

Št. 344-0001/2021-2 Ob-3410/21

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Miren - Kosta-
njevica o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča 
za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 88/08) Občina 
Miren - Kostanjevica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči za-

puščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskr-

be zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma pro-

dajo ali oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa 

ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti ži-

vali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za 
zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).

II. Območje izvajanja javne službe: območje izva-
janja javne službe obsega območje Občine Miren - Ko-
stanjevica.

III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: 
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko po-
godbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko 
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki 
podpišeta koncesijsko pogodbo.

IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za po-
delitev koncesije

Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpol-
njevati naslednje pogoje:

1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti 
zavetišča;

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon 
ter pravilnik;

3. zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom 
in pravilnikom;

4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo 
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da 
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek de-
lovanja zavetišča;

5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti za-
gotovljeno eno mesto v zavetišču;

6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 na-
mestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposob-
ljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči 
živalim;

7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobraz-
bo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri 
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;

8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more 
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja muče-
nja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep oprav-
ljanja dela v korist lokalne skupnosti;

9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost 
veterinarja oziroma veterinarske službe;

10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano 
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstve-
nega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje 
storitev zdravstvenega varstva živali;

11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo 
za prevoz živali;

12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v re-
gister psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za 
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu 
živali ter za preverjanje lastništva živali;

13. imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem 
redu zavetišča;

14. imeti mora poravnane davke in prispevke;
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku 

prisilne poravnave ali likvidacije;
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 

je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere 
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:

1. Cena;
2. Strokovne in organizacijske sposobnosti prijavite-

lja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbni-
kov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz 
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih 
mest …);

3. Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni doku-

mentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi 

pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi 

veljavnimi predpisi;
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo ne-

pretrgoma;
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izje-

moma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s kon-
cesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev 
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje 
javne službe;

4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za 
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od raču-
novodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;

5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, 
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence, 
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini;

6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine 
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, ka-
darkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna 
poročila;

7. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakr-
šnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z oprav-
ljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim ose-
bam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgo-
vornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke 
pri njem zaposlenih ljudi;
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8. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovor-
nosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri 
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi 
višje sile;

9. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo 
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve 
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podiz-
vajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna 
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem 
imenu in za njegov račun;

10. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri 
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana 
stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za spre-
jem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar 
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veteri-
narsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, 
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;

11. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi pre-
ko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovr-
stna obvestila objavljati brezplačno.

VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje 

v javnem interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave 

na razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če je do 20. 12. 

2021 do 12. ure oddana priporočeno na pošti oziroma 
je osebno oddana na naslov iz IX. poglavja tega razpisa.

Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje 
pogoje za podelitev koncesije.

Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpi-

sne dokumentacije (Prijava);
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 1);
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 2);
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpi-

sne dokumentacije (Izjava 3);
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 raz-

pisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za 
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za za-
puščene živali);

6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpi-
sne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapu-
ščenih živali);

7. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, 
s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpi-
sane pogoje za začetek delovanja zavetišča;

8. Reference;
9. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano ve-

terinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstve-
nega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o pode-

litvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega var-
stva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena 
koncesija);

10. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega var-
stva živali;

11. Fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za pre-
voz živali;

12. Fotokopijo internega akta o veterinarskem – sa-
nitarnem redu zavetišča;

13. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik za-
vetišča poravnane davke in prispevke;

14. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti od-
govornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji 
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe 
zapuščenih živali.

Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled 
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin 
oziroma pojasnil.

IX. Rok in način predložitve prijav na razpis
Rok za oddajo prijav je 20. 12. 2021 do 12. ure na 

naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren.

Kot pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najka-
sneje do 20. 12. 2021 do 12. ure oddana priporočeno na 
pošti oziroma osebno oddana na zgornji naslov.

Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran 
kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne doku-
mentacije.

X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno 
ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z na-
vodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje pri-
javitelja do 29. 4. 2022.

XI. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar 
se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih 
dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega razpisa.

XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
boru

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje 
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglav-
ja tega razpisa.

Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postop-
ku ne izbere koncesionarja.

Občina si tudi pridržuje pravico, da v razpisnem 
postopku izvede pogajanja.

XIII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem 
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko po-
godbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od 
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora 
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve 
koncesijske pogodbe.

XIV. Razpisna dokumentacija, informacije: brezplač-
na razpisna dokumentacija ter informacije so na voljo na 
sedežu Občine Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 
Miren in na spletni strani občine http://www.miren-ko-
stanjevica.si. Dodatne informacije so v času od objave 
razpisa na voljo vsak delovni dan na tel. 05/330-46-70.

Občina Miren - Kostanjevica
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Javne dražbe

Št. 450-6/2021-DI Ob-3411/21
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mi-

klošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, sporoča, da bo na 
podlagi 50. in 77. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) in 13. do 15. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v torek, 14. 12. 
2021, izvedel

javno dražbo
za prodajo službenega vozila

Celotna razpisna dokumentacija in vse podrobnejše 
informacije glede javne dražbe so objavljene na spletni 
strani ZZZS, pod rubriko »Novice in javne dražbe«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Su KS 206/2021-2 Ob-3346/21
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 sodniško mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. čle-
nu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 

dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 

prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Razpisi delovnih mest

Razpisni rok: pisne prijave sprejema Vrhovno sodi-
šče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni 
po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-3347/21
Svet Varstveno delovnega centra Postojna (v nada-

ljevanju Svet VDC Postojna) na podlagi sklepa 10. kore-
spondenčne seje z dne 3. 11. 2021 in v skladu z določili 
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56., 57. in 
69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 
– odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE 
in 119/21 – ZČmIS-A) ter 14., 29. in 30. člena Statuta 
VDC Postojna, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Postojna

1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom do-
ločenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu 
in 5 let delovnih izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih iz-
kušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva iz Zakona o socialnem varstvu,

– kandidat/ka mora imeti organizacijske in vodstve-
ne sposobnosti, ki jih dokazuje z dosedanjimi delovnimi 
izkušnjami,

– kandidat/ka mora imeti tudi opravljen program 
za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa 
Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim 
svetom RS za splošno izobraževanje,

– skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu je 
lahko za direktorja/co imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima 
opravljenega programa za vodenje, mora pa ga opraviti 
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog di-
rektorja/ice, sicer mu/ji preneha mandat na podlagi zakona.

2. Ob prijavi mora kandidat/ka predložiti program 
razvoja VDC Postojna.

3. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo skle-
njeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja 
mandata. Mandat traja 5 let.

4. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih 
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Postojna, 
Pot k Pivki 2b, 6230 Postojna, najkasneje v 15 dneh po 
zadnji objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«.

5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v za-
konitem roku.

Svet VDC Postojna
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 Ob-3348/21
Svet zavoda Osnovne šole Marije Vere Kamnik, 

Ljub ljanska 16a, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa, spre-
jetega na 3. redni seji sveta zavoda z dne 11. 11. 2021, 
razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje za-
voda. Predvideni začetek dela bo dne 18. 3. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z originalnimi dokazili ali overjenimi 
kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o 
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, oprav-
ljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), delovnih iz-
kušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske 
evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku in potr-
dilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja 
zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje, 
ki ni starejše od 30 dni), izjavo, s katero dovoljuje obde-
lavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in 
v zvezi s postopkom imenovanja pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Marije Vere, 
Ljub ljanska 16a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava na 
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj.«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za-
voda za mandatno obdobje, zaželen je kratek življenje-
pis. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Uporab-
ljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Kandidati 
bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem 
roku.

Svet zavoda Osnovne šole Marije Vere Kamnik

 Ob-3409/21
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
– ZVaj) ter sklepa 5. korespondenčne seje Sveta zavo-
da Glasbene šole Slovenj Gradec, razpisujemo prosto 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2S, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v na-
daljnjem besedilo: ZOFVI).

Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 18. 3. 2022.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v 

kolikor kandidat še nima ravnateljskega izpita, ga mora 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),

– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pra-
vosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministr-
stvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,

– program dela z vizijo razvoja GŠ,
– dokazilo, iz katerega so vidne delovne izkušnje 

najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju,
– kratek življenjepis in
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo 

njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s po-
stopkom imenovanja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite priporočeno v 8 dneh po objavi razpisa, 
na naslov Svet Zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec, 
Cankarjeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Pri-
java na razpis ravnatelja. Ne odpiraj«.

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

Svet zavoda Glasbene šole Slovenj Gradec

 Ob-3413/21
Svet zavoda Osnovne šole Tržišče razpisuje na 

podlagi sklepa Sveta OŠ Tržišče z dne 29. 9. 2021, 
prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI). Kandidati morajo imeti 
pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposob-
nosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 5. 2021. Izbrani 
kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku …) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet Zavoda Osnovne šole Tržišče, 
Tržišče 47, 8295 Tržišče, z oznako »Prijava na razpis 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Tržišče
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 Ob-3429/21

Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-4 
– Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 
2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Jav-
nega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Urad-
nem listu RS:

10. Minimalna višina subvencije za forume izve-
dene v fizični obliki je 300,00 EUR, maksimalna višina 
subvencije pa 6.000,00 EUR.

Višina subvencije za forum izveden v digitalni obliki 
lahko znaša največ 300,00 EUR na upravičenca.

Briše se:
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksi-

malna višina subvencije pa 6.000,00 EUR.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-3430/21

Začasno zaprtje javnega poziva
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

v skladu s 7. točko javnega poziva objavlja začasno 
zaprtje javnega poziva REACT EU – Vavčer za pripravo 
digitalne strategije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 159/21 z dne 1. 10. 2021.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Druge objave

 Ob-3412/21
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Pravilnika 

o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) Ministrstvo za kulturo objavlja

obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne 

javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju,  
ki jo bo v letu 2022 sofinancirala Republika 

Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo 
(programski poziv, oznaka JPP – POM2022)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prija-

vitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje državne 
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo 
v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proraču-
na, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka 
JPP – POM2022).

Predmet javnega poziva je Sofinanciranje izvajanja 
državne javne službe v pooblaščenih muzejih.

Cilj javnega poziva JPP – POM2022 je sofinancira-
nje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz 
proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2022.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpola-
go za sofinanciranje izvajanja državne javne službe muze-
jev po tem javnem pozivu, znaša največ 35.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 19. 11. 2021 do 19. 12. 2021.
Besedilo javnega poziva bo 19. 11. 2021 objavlje-

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

Ministrstvo za kulturo
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Št. 2153-6/2007/36(134-03) Ob-3362/21
V register političnih strank se pri politični stranki 

Novi socialdemokrati, s kratico imena NS in s sede-
žem v Ljub ljani, Mihov štradon 13, ter z matično šte-
vilko: 1030132000, vpiše sprememba statuta stranke, 
sprememba imena v: Nova socialdemokracija, spre-
memba znaka in sprememba programa stranke. Znak 
stranke predstavlja stiliziran nagelj in kratica stranke. 
Nagelj je nagnjen v levo pod kotom 45˚; cvet v smeri 
levo zgoraj; pecelj v smeri desno spodaj. Pecelj ima 
v zgornjem delu tanka lističa, ki skupaj s pecljem tvorita 
podobo križa. V zamišljenem kotu levo spodaj, ki poteka 
od levega roba cveta navzdol in od spodnjega konca 
pec lja levo, je kratica NS in po dveh presledkih napis 
Nova socialdemokracija v pisavi Times New Roman. 
Cvet je rdeče barve oznake #d83c16, čašica cveta in 
pecelj pa zelene z oznako #427d47; črke kratice NS so 
črne barve z oznako #0c0c0c. Skrajni zgornji/spodnji 
točki ter skrajni desno/levi točki samega znaka so v raz-
merju 1:1. Znak stranke (nagelj in kratica) sta postavlje-
na na belo podlago (z oznako #fffff) kvadratne oblike, 
ki je od samega znaka večja za 20 odstotkov. Znak je 
v sredini podlage in je v razmerju z belo kvadratno pod-
lago v razmerju 1:1,20.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-35/2021-6 Ob-3119/21
Upravna enota Ljub ljana z dnem 7. 10. 2021 sprej-

me v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata zdrav-
stva in socialnega varstva Slovenije Inštituta za mikro-
biologijo in imunologijo v Ljub ljani Medicinske fakultete 
Univerze v Ljub ljani« in ga vpiše v evidenco statutov sin-
dikatov, pod zaporedno številko 7 za sindikat z imenom: 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Inštituta za 
mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete 
Univerze v Ljub ljani, kratico: SZSV IMI MF in sedežem: 
Zaloška 4, Ljub ljana.

Št. 101-38/2021-5 Ob-3180/21
Statut Sindikata delavcev Poštne banke Slove-

nije d.d., Tržaška cesta 134, Ljub ljana, ki je v hram-
bi pri Upravni enoti Ljub ljana na podlagi odločbe šte-
vilka 101-40/2007-3 z dne 10. 5. 2007, in je vpisan 
v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 
201, se z dnem 19. 10. 2021 izbriše iz evidence statutov 
sindikatov.

Št. 101-2/2021-6225-4 Ob-3224/21
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kul-

ture Slovenije, Osnovna šola Cvetka Golarja Ljuto-
mer, Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer, je z dnem 
22. 9. 2021 vpisan v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Ljutomer pod zaporedno številko 70.

Evidence sindikatov
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I N 417/2020 Os-1191/21
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem so-

dniku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predla-
gateljice Pornipa Janin Hauptman, Črtomirova 11, 
Ljub ljana, stalno prebivališče Tajska, 140 M 10, Khu 
Mueang-Phztthaisong street, Amphoe Khu Mueang, 
Th 441190, ki jo zastopa Veronika Ermenc, odvetni-
ca v Ljub ljani, zoper nasprotnega udeleženca Tade-
ja Hauptman, neznanega prebivališča, zaradi razveze 
zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), v zvezi z 42. čle-
nom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljeva-
nju: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu Tadeju 
Hauptmanu, neznano prebivališče, začasno zastopnico 
odvetnico Jano Kržišnik, Kapucinski trg 8, Škofja Loka.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika nasprotnega udeleženca.

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 1. 2021

0406 Z 3/2021 Os-3284/21
Okrajno sodišče v Krškem je v zadevi zavarovanja 

upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Repu-
blike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, po Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Vrhovčeva ulica 18, 
Novo mesto, proti dolžniku Marku Hodnik, brez prijavlje-
nega prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve v znesku 274,21 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Marku Hodniku, brez prijavljenega pre-
bivališča v Republiki Sloveniji, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik 
ml., odvetnik v Krškem, Hočevarjev trg 9, Krško.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 10. 2021

3190 I 2012/2020 Os-2867/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika: Adian Jazavac, EMŠO 1001007500254, Avgu-
stinčičeva ulica 34, Ljub ljana - Polje, ki ga zastopa Borut 
Černigoj – odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana; 
Leo Jazavac, EMŠO 3008012500116, Avgustinčičeva 

Objave sodišč

ulica 34, Ljub ljana - Polje, ki ga zastopa Borut Černigoj 
– odvetnik, Miklošičeva cesta 30, Ljub ljana, proti dolžni-
ku Jasminu Jazavac, EMŠO 1402981500444, zaradi 
izterjave preživnine, sklenilo:

Dolžniku Jasminu Jazavcu, EMŠO: 
1402981500444, se postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik mag. 
Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, 1410 Zagorje ob Savi.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 7. 2021

1913 I 1310/2021 Os-3248/21
Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 

upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljub ljana, 
proti dolžniku Stanetu Jenko, EMŠO 1512983500263, 
Mestni trg 1, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave pre-
živnine, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Jože 
Hribernik, Miklošičeva 20, 1000 Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 10. 2021

N 50/2020-20 Os-3264/21
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni so-

dnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zade-
vi predlagajoče stranke Liljane Lukač, Radenci, Gub-
čeva cesta 12, ki jo zastopa odvetnik Oskar Šooš iz 
Murske Sobote, zoper nasprotne udeležence: 1. Bojan 
Škraban, Dolina 21/B, Puconci, 2. Michele Irene Flisar, 
1312 Quest Circle, Ca Mssisaga On L5N 8B6, Kanada, 
3. Olga Mancu Škraban, 1020 Freeman Trail Milton 
L9T5T3, Ontario, Kanada, 4. Peter Michael Škraban, 
Diamond Cresent, Mission British Columbia, Kanada, 
U2U1M5, 5. Irma Feher, Združene države Amerike, 
6. Janez Flisar, Združene države Amerike, 7. Karel Fli-
sar, Združene države Amerike in 8. Vilma Flisar, Združe-
ne države Amerike, zaradi delitve solastnih nepremičnin, 
s sklepom opr. št. N 50/2020-19 z dne 26. 10. 2021 na-
sprotnim udeležencem Irmi Feher, Janezu Flisar, Karlu 
Flisar in Vilmi Flisar na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se 
uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem 
postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, od-
vetnika mag. Zlatka Herceg, Slovenska ulica 25, Murska 
Sobota, saj so nasprotni udeleženci Irma Feher, Janez 
Flisar, Karel Flisar in Vilma Flisar neznanega bivališča 
in nimajo pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
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dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 10. 2021

Z 78/2021 Os-3261/21

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku postopek 
zavarovanja na predlog upnice Republike Slovenije, ma-
tična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčiče-
va ulica 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, proti dolžniku Logro Limited, ma-
tična št. 2248638000, davčna št. 19451318, Ifigenias 7, 
Nicosia, Ciper, zaradi izterjave 1.387,67 EUR.

V predmetni zadevi je sodišče s sklepom Z 78/2021 
z dne 26. 10. 2021 na predlog upnice v skladu s 5. točko 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku – ZPP dolžniku Logro Limited, Ifigenias 7, Nicosia, 
Ciper, postavilo začasno zastopnico – odvetnico Alenko 
Čeh Gerečnik, Minoritski trg 5, Ptuj.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasna zastopnica 
v postopku, za katerega je postavljena, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 10. 2021

1194 I 362/2020 Os-2370/21

Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi 
upnika po uradni dolžnosti Okrajno sodišče v Trbovljah, 
opr. št. VL 32047/2013, proti dolžnici Anji Kozlevčar (prej 
Pepelnak), 24A Pacific Road, NZ 8083 Christchurch, 
zaradi izterjave 100,00 EUR sklenilo:

Dolžnici Anji Kozlevčar (prej Pepelnak), 24A Pacific 
Road, NZ 8083 Christchurch, se v tem postopku postavi 
začasni zastopnik, odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. juni-
ja 36, Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 1. 2021

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 245/2021 Os-3035/21
Okrajno sodišče v Črnomlju v zapuščinski zadevi po 

pok. Mariji Mary Kocjan, neznanega bivališča, po dne 
20. 4. 1976 razglašena za mrtvo, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani in neznano kje bivajoči dediči 
1., 2. in 3. dednega reda, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Center za 
socialno delo Dolenjska in Bela krajina, Enota Črnomelj, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 24. 9. 2021

D 281/2019 Os-3066/21
Pred naslovnim sodiščem se pod D 281/2019 vodi 

zapuščinski postopek po pokojnem Stanislavu Milanu 
Jeremic, rojen 26. 5. 1935, samski, državljan Republike 
Slovenije, umrl 28. 6. 2019, nazadnje stanujoč Perneto-
va ulica 19, Trzin.

Neznani upniki se pozivajo, da v roku šestih me-
secev od dneva objave tega oklica podajo predlog za 
začetek stečaja zapuščine brez dedičev in pri naslov-
nem sodišču podajo zahtevo za prenos zapuščine brez 
dedičev v zapuščinsko maso stečaja zapuščine.

Zapuščina brez dedičev bo prešla v last Republike 
Slovenije, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos zapuščine v zapuščinsko maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za dolgove 
zapustnika.

Neznani upniki lahko podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih pridobijo 
pri Okrajnem sodišču v Domžalah.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 10. 2021

D 132/2020 Os-3093/21
V zapuščinski zadevi po pokojni Majdi Trunkelj, roj. 

2. 6. 1944, državljanka Republike Slovenije, umrla 8. 5. 
2020, nazadnje stanujoča Veliki Vrh pri Šmarju 5, 1293 
Šmarje Sap, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodi-
šče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) izdaja oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premo-
ženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustničinih obve-
znostih, ter da lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščine brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena ZD.

Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapušči-
na brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o za-
puščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva 
objave tega oklica, če gre za neznanega upnika: 1. prijavi 
to zahtevo v zapuščinskem postopku in 2. vloži predlog 
za začetek postopka stečaja zapuščine brez dedičev. 
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla v last Republike Slovenije, ki na 
podlagi prvega odstavka 142.a člena ZD ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 9. 2021

D 313/2020 Os-3094/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Tadeju Lekan, 

rojen 2. 7. 1978, umrl 9. 11. 2020, nazadnje stanujoč 
Kuželjevec 13, Zagradec, sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.

Dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju po 
zapustniku odpovedali, zato so na podlagi zakona k de-
dovanju poklicani dediči III. dednega reda, katerih imena 
in naslovi so sodišču neznani.

S tem oklicem zato sodišče poziva neznane dediče 
po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku 
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enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku enega leta bo sodišče nadaljevalo za-
puščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 30. 9. 2021

D 360/2020 Os-3030/21
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski 

postopek po pokojnem Rammal Ahmadu, sinu Salmana, 
rojenem 10. 5. 1943, nazadnje stanujoč Smokuč 103, 
Žirovnica, ki je umrl dne 7. 10. 2020.

V zapuščino spadajo denarna sredstva, osebni avto 
Volkswagen Polo ter nepremičnine v k.o. Doslovče.

Zapustnikovi dediči niso znani, zato na podlagi do-
ločila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem 
Rammal Ahmadu, naj se priglasijo pri naslovnem sodi-
šču v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 9. 2021

III D 246/2019 Os-3014/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Gretti Radojković, rojena 24. 3. 
1951, umrla 8. 2. 2018, nazadnje stan. Cankarjevo 
nabrežje 7, Ljub ljana, državljanka Republike Slovenije.

Zapustnica ni napravila oporoke, zato je nastopilo 
zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samski. 
Zapustila je sina Marka Sketlja, ki se je dedovanju od-
povedal. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišle 
v poštev kot drugi dediči I., II. oziroma III. dednega reda.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju (ZD) poziva zapustničine sinove in hčere, brate 
in sestre ter njihove potomce in dede in babice, njihove 
potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične 
zapustnice ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslov-
nemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča ter 
Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 9. 2021

IV D 1497/2020 Os-3057/21
Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-

ščinski postopek po pok. Oliveri Zakotnik, rojeni dne 
6. 10. 1931, umrli dne 3. 3. 2020, nazadnje stanujoči na 
naslovu Cerkova ulica 16, Ljub ljana, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih de-
dičih, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pok. Oliveri Zakotnik poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi 
razpoložljivih podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 9. 2021

O 129/1956 Os-3115/21
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 

O 129/1956 vodi zapuščinski postopek po pokojnem 
Štefanu Kacjanu, roj. 17. 12. 1882, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Lovrenc 34, umrlem 18. 1. 1956.

V zapuščino spadajo: parc. št. 396, k.o. 425 Lov renc 
na Dravskem polju do 16/380; parc. št. 397/2, k.o. 425 
Lov renc na Dravskem polju do 16/380; parc. št. 397/3, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. 
št. 397/4, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; 
parc. št. 557/2, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 
16/380; parc. št. 576/4, k.o. 425 Lovrenc na Drav skem 
polju do 16/380; parc. št. 576/3, k.o. 425 Lovrenc na Drav-
skem polju do 16/380; parc. št. 576/2, k.o. 425 Lovrenc 
na Dravskem polju do 16/380; parc. št. 576/9, k.o. 425 
Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. št. 576/10, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. 
št. 576/15, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 
16/380; parc. št. 576/8, k.o. 425 Lovrenc na Drav skem 
polju do 16/380; parc. št. 576/6, k.o. 425 Lovrenc na 
Drav skem polju do 16/380; parc. št. 576/13, k.o. 425 
Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. št. 576/16, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. 
št. 577/3, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; 
parc. št. 577/10, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 
16/380; parc. št. 577/75, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem 
polju do 16/380; parc. št. 577/76, k.o. 425 Lovrenc na 
Drav skem polju do 16/380; parc. št. 577/87, k.o. 425 
Lovrenc na Drav skem polju do 16/380; parc. št. 577/85, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 16/380; parc. 
št. 577/84, k.o. 425 Lov renc na Dravskem polju do 
16/380; parc. št. 577/106, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem 
polju do 16/380; parc. št. 1465/0, k.o. 437 Podlože do 
16/380; parc. št. 285/2, k.o. 425 Lov renc na Dravskem 
polju do 16/380; parc. št. 397/1, k.o. 425 Lovrenc na 
Dravskem polju do 2060784/49033300; parc. št. 576/7, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 14304/357960; 
parc. št. 576/11, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju 
do 162464/3896520; parc. št. 576/5, k.o. 425 Lovrenc 
na Dravskem polju do 29776/822320; parc. št. 577/90, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 7184/430540; 
parc. št. 577/89, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju 
do 18400/693120; parc. št. 577/88, k.o. 425 Lovrenc 
na Dravskem polju do 59936/1689480; parc. št. 577/83, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 10912/364800; 
parc. št. 1231/1, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 
11616/703760; parc. št. 576/12, k.o. 425 Lovrenc na Drav-
skem polju do 16/380; parc. št. 1188/6, k.o. 425 Lovrenc 
na Dravskem polju do 5376/313120; parc. št. 1188/8, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 11216/296400; 
parc. št. 1188/7, k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju 
do 1248/144780; parc. št. 1188/10, k.o. 425 Lovrenc 
na Drav skem polju do 4864/483740; parc. št. 1188/9, 
k.o. 425 Lovrenc na Dravskem polju do 672/148960.

S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in druge-
ga odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva de-
diče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne 
bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica 
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 10. 2021

D 129/2021 Os-3076/21
V zapuščinski zadevi po pokojnem Igorju Zakonj-

šek, roj. 18. 2. 1960, nazadnje stan. Vrh pri Boštanju 79, 
p. Boštanj in umrl dne 23. 6. 2021, ki se vodi pod opr. 
št. D 129/2021 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
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odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 29. 9. 2021

D 72/1995 Os-3092/21
V zapuščinski zadevi po pokojni Jožefi Kodeh, roj. 

Vračun, roj. 16. 3. 1909, nazadnje stan. Boštanj 33, 
p. Boštanj in umrla dne 7. 2. 1995, ki se vodi pod opr. 
št. D 72/95 Okrajnega sodišča v Sevnici, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, podat-
ke o zapustnikovih obveznostih in v šestih mesecih od 
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedi-
čev v skladu z določbami 142.b člena ZD.

Na podlagi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, 
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
dediča: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in (2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapu-
ščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik 
priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev.

Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za 
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, 
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapu-
stnikove dolgove ne odgovarja.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 10. 2021

D 264/2018 Os-3108/21
V zapuščinski zadevi po pok. Jožefu Čeledinu, pok. 

Jožefa, roj. 16. 8. 1928, stalno bivajoč Divača, Dolenja 
vas 47, ki je umrl 30. 4. 2018, v zemljiški knjigi vpisan 
kot Jožef Čeledin, Dolenja vas 47, 6224 Senožeče, gre 
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi dru-
gega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 10. 2021

D 193/2019 Os-3109/21
V zapuščinski zadevi po pok. Štefaniji Vukanović, 

roj. Mihalič, roj. 16. 12. 1924, nazadnje stanujoča Ro-
gane 30, Podgorica, Črna Gora, ki je umrla 24. 1. 2017 
v Podgorici, v zemljiški knjigi vpisana kot Štefanija, 
roj. Mihalič Vukanović, Trg svobode 42, Titograd, Črna 
Gora, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na 
podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedo-
vanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 10. 2021

D 240/2019 Os-3110/21
V zapuščinski zadevi po pok. Karlu Metlika, pok. 

Ivana, roj. 27. 3. 1877, stalno bivajoč Petrinje 8, 6240 
Kozina, ki je umrl 17. 6. 1903, v zemljiški knjigi vpisan 
kot Karlo ml, od Ivana pok. Antona Metlika, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 181 / 19. 11. 2021 / Stran 2565 

odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 10. 2021

D 76/2019 Os-3111/21
V zapuščinski zadevi po pok. Selimu Šabaniju, pok. 

Braima, roj. 20. 2. 1948, Ulica Ivana Turšiča 12, Sežana, 
začasno v Ilirski Bistrici, Rozmanova ulica 24c, ki je umrl 
16. 2. 2019, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče 
na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o de-
dovanju (ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 10. 2021

D 275/2016 Os-3112/21
V zapuščinski zadevi po pok. Nikolaju Vodišku, pok. 

Jožefa, roj. 6. 12. 1954, stalno bivajoč Brestovica pri Ko-
mnu 74, 6223 Komen, ki je umrl 26. 5. 2016, gre za za-
puščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojnem pre-
šla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku 
in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine 
brez dedičev.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 10. 2021

D 227/2021 Os-3214/21

Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapu-
ščinski postopek pod opr. št. D 227/2021, po dne 
29. 4. 2021 umrli Pavlini Brumen, roj. Sedlar, EMŠO: 
2201935505073, vdova, državljanka Republike Slove-
nije, zadnje prebivališče Zabukovica 179, Griže.

Zapustnica oporoke ni napravila. Zakoniti dediči 
po zapustnici niso znani. Sodišče poziva s tem oklicem 
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se 
priglasijo sodišču, v roku enega leta od objave oklica na 
sodni deski sodišča, spletni strani in Uradnem listu RS.

Po preteku roka bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 15. 10. 2021

Oklici pogrešanih

I N 37/2021 Os-3251/21

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Viktorije Nadižar, ki jo zastopa odvetnica Maru-
ška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi 
pogrešane za mrtvo, in sicer Ano Širok, Grgar 14, Grgar, 
ki jo zastopa skrbnik za posebni primer odvetnik Ivo Či-
bej, Goriška cesta 14, Ajdovščina.

Pogrešana je v zemljiški knjigi vpisana kot solastni-
ca nepremičnin v k.o. 2293 Grgar. Iz podatkov Škofije 
Koper in Upravne enote Nova Gorica izhaja še, da je bila 
pogrešana rojena 12. 8. 1886.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Ane Širok, da to javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2021
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I N 39/2021 Os-3252/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Viktorije Nadižar, ki jo zastopa odvetnica Maru-
ška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi 
pogrešanega za mrtvega, in sicer Antona Širok, Gr-
gar 17, Grgar, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer 
odvetnik Ivan Kokošin Fon, Trg maršala Tita 7, Tolmin.

Pogrešani je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik 
nepremičnin v k.o. 2293 Grgar. Iz podatkov Škofije Ko-
per in Upravne enote Nova Gorica izhaja še, da je bila 
pogrešani rojen 11. 1. 1898.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Antona Široka, da to javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2021

I N 41/2021 Os-3258/21
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Viktorije Nadižar, ki jo zastopa odvetnica Maru-
ška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi 
pogrešane za mrtvo, in sicer Katarino Širok, Grgar 14, 
Grgar, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer odvetnik 
Tit Kokošin Kenda, Trg maršala Tita 7, Tolmin.

Pogrešana je v zemljiški knjigi vpisana kot solastni-
ca nepremičnin v k.o. 2293 Grgar. Iz podatkov Škofije 
Koper in Upravne enote Nova Gorica izhaja še, da je bila 
pogrešana rojena 18. 11. 1892.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane Katarine Širok, da to javijo tukajšnjemu 
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 10. 2021

N 78/2021 Os-3220/21
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se po predlo-

gu predlagateljev pod N 78/2021 vodi nepravdni posto-
pek za razglasitev pogrešanca Johana Kropfa, rojenega 
15. 11. 1876 v Zgornji Hajdini, sina Josefe in Franza 
Kropfa, za mrtvega.

Sodišče je pogrešanemu Johanu Kropfu s sklepom 
z dne 12. 10. 2021 postavilo skrbnika za posebni primer, 
in sicer odvetnika Janeza Lovreca iz Ptuja, ki ima po-
oblastila zakonitega zastopnika.

S tem oklicem sodišče poziva pogrešanca in vse, 
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču 
v treh mesecih od objave tega oklica.

Po poteku tega roka bo sodišče, če ne bo ugoto-
vilo drugače, pogrešanca Johana Kropfa razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 10. 2021
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Preklici

Drugo preklicujejo

FGT, Ljubiša Andrić s.p., Kosovelova ulica 16, Ce-
lje, dovolilnico, št. 687684, oznaka države TR, država 
Turčija. gnw343649

FGT, Ljubiša Andrić s.p., Kosovelova ulica 16, Ce-
lje, dovolilnico, št. 687685, oznaka države TR, država 
Turčija. gnv343650

HABJAN TRANSPORT, d.o.o., Škofja Loka, Trata 50, 
Škofja Loka, izvod licence, št. GE008973/00115/029, za 
vozilo Scania, reg. št. KR ZE-983, veljavnost do 4. 9. 
2022. gng343665

KAASS – PREVOZI, d. o. o., Puhova ulica 14, 
Ptuj, izvod licence, št. GE010453/08359/013, za tovor-
no vozilo, reg. št. MB LK323, veljavnost do 14. 2. 2024. 
gny343647

Kaukler Igor, Zgornja Ložnica 23, Zgornja Ložnica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048710000, 
izdal Cetis Celje d.d. gns343653

KLOBASA d.o.o., Zgornje Hoče 43 C, Hoče, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500003566002, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Zalika Klobasa. gnr343654

Kukuruzović Sead, Mionica 3, 76250 Gradačac, BIH, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053810000, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnt343652

LISJAK RENATO S.P., Seča 50, Porto-
rož – Portorose, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500038379001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Mario Liscia. gnm343659

MARIJA KRIVANIK S.P., Spodnja Ko-
strivnica 27A, Podplat, potrdilo za voznike, 
št. 015040/RB64-2-6112/2020, izdano na ime Đorđe 
Pucarević, veljavnost od 16. 11. 2020 do 8. 4. 2022, 

izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gni343663

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, 
izvod licence, št. 017464/003, za tovorno vozilo, reg. 
št. CE GH-190, veljavnost do 7. 4. 2026. gno343657

MARKO KRIVEC S.P., Kristan Vrh 43, Podplat, 
izvod licence, št. 017464/001, za tovorno vozilo, reg. 
št. CE JU-309, veljavnost do 7. 4. 2026. gnn343658

MULTI – MEX d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 
Ljub ljana, izvod licence, št. G011050/08618/020, za vo-
zilo Mercedes Benz, reg. št. LJ 77 CPD, veljavnost do 
23. 10. 2024. gnj343662

Naglič Miroslav, Goričica pri Ihanu 44, Domžale, 
spričevalo o plovnosti za zrakoplov S5DHV, izdano 
27. 9. 2007. gnk343661

NATALIIA KURAKINA S.P., Pot na La-
bar 41, Ljub ljana, potrdilo za voznika, 
št. 014480/SŠD36-2-5061/2016, izdano na ime Per-
tov Stanislav, veljavnost do 16. 11. 2021, izdajatelj 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx343648

PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljub ljana, dovolil-
nico, št. 3779, oznaka države 070/11, država BIH – tretje 
države. gnu343651

PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljub ljana, dovolil-
nico, št. 3780, oznaka države 070/11, država BIH – tretja 
država. gnq343655

PROTELUM d.o.o., Tomačevo 1, Ljub ljana, dovolil-
nico, št. 3783, oznaka države 070/11, država BIH – tretja 
država. gnp343656

Šabec Klemen, Grobišče 25a, Prestranek, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500050026000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnl343660

Šmajs Tomaž, Vransko 89, Vransko, izkaznico voj-
nega veterana, št. 009899, izdajatelj Upravna enota 
Žalec. gnh343664
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