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Javni razpisi
Ob-1398/19
Na podlagi Zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (Uradni list RS, št. 83/03
– UPB1, 92/07 in 31/18) in 12. člena Pravilnika o delu
Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost (Uradni list RS, št. 7/11 in 84/2018), objavlja
Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost
javni razpis
za podelitev priznanja Republike Slovenije
za poslovno odličnost za leto 2019
1. Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje
Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot
rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje
spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov
sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in
v svetu.
Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko
podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne
certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal
EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe
in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani
v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih).
2. Pogoji in merila za sodelovanje
K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne
inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.
V kategoriji organizacij na področju javnega
sektorja lahko sodelujejo: državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, ki so proračunski uporabniki, ter druge pravne
in fizične osebe zasebnega prava, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in izkažejo delovanje v javnem
interesu.

Prijavijo se lahko podjetja in javne inštitucije, ki
imajo najmanj 15 polno zaposlenih oziroma število
zaposlenih, ki je primerljivo po merilu ekvivalenta
polnega delovnega časa.
3. Priprava vloge za javni razpis
Prijavitelji pripravijo vlogo za javni razpis v skladu
z navodili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
K vlogi je potrebno priložiti originalno izpolnjeno, podpisano s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene
osebe in ožigosano prijavnico za sodelovanje. Vloga
mora biti napisana v slovenskem jeziku skladno z merili modela odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR
matrike. Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj.
dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na preverljivih dejstvih in podatkih.
Vloga mora vsebovati:
– kazalo (vsebine),
– pregled (povzetek) z navedbo ključnih informacij, ki na največ skupno šestih straneh opiše prijavitelja in njegovo dejavnost (dejstva in številke; prijaviteljevo zgodovino in ključne dosežke; izzive in
strategijo; tržišča, vrednostno ponudbo in odjemalce;
operacije, partnerje in dobavitelje; trajnostnost ter
strukturo managementa),
– vsebino vloge s sistematičnim prikazom posameznega merila modela odličnosti EFQM 2013 v obsegu do največ treh strani.
a) Za dejavnike obsega za vsako merilo (od 1.a
do 5.e) posebej: kratek shematski prikaz poslovanja
(ena stran) ter tabelarični prikaz ocenjevanja in izboljševanja pristopov, navedbami virov in dokazov,
vzročno-posledične povezave z rezultati ter lastniki
(dve strani).
b) Na strani rezultatov obsega za vsako merilo
(od 6.a do 9.b) posebej: kratek shematski pregled
in opis kazalnikov, ciljev, podlag za postavljanje ciljev, primerjalnih podatkov z najboljšimi organizacijami v panogi (benchmarking) ter vzročno-posledične
povezave z dejavniki (ena stran) ter kvantificirane
podatke o sistematičnem spremljanju vrste strateško
relevantnih kazalnikov v obliki grafikonov oziroma
preglednic s triletnimi trendi (dve strani).
Celotna vloga mora biti napisana v fontu velikosti
10 pik, pripravite pa jo na krajši način s tabelaričnim
prikazom dejavnikov s pristopi. Za prikaz rezultatov
(od 6.a do 9.b) je potrebno v celoti slediti točki 3. b).
Vlogo je potrebno oddati v enem izvodu v tiskani
obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na elektronskem nosilcu podatkov v pdf formatu v velikosti
največ 8 MB.
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Prijavitelji so v podporo promociji stalnih izboljšav
s ciljem dviga konkurenčnosti poslovanja oproščeni
plačila prijavnine.
V primeru odstopa od sodelovanja v postopku
javnega razpisa po oddaji vloge je prijavitelj dolžan
poravnati nastale stroške, katerih višina se določi
glede na fazo postopka, v kateri prijavitelj odstopi.
4. Terminski načrt aktivnosti za leto 2019:1
– Usklajevalni sestanki ocenjevalnih skupin in odgovorne osebe prijavitelja – do 13. 9. 2019
– Obiski skupin članov ocenjevalne komisije priznanja RS za poslovno odličnost – od 19. 9. do
25. 10. 2019
– Seja Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost – potrditev ocen in odločitev o predlogu nagrajencev – januar 2020
– Slavnostna podelitev priznanja RS za poslovno
odličnost – marec 2020
5. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija z dodatnimi informacijami je dosegljiva na spletni
strani SPIRIT Slovenija www.spiritslovenia.si. Obsega
informacije o prijavi, prijavnico, gradivo – merila modela odličnosti EFQM 2013 in pripadajoče obrazce.
6. Oddaja vlog
Rok za prejem vlog je 29. 5. 2019. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure dostavljene v sprejemno pisarno SPIRIT Slovenija, Verovškova
ulica 60, Ljubljana.
Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki
bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo
imele pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost«. Vloge morajo biti oddane
na naslov SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana.
Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki
bodo skladne z določili točke 3. tega razpisa.
7. Odpiranje in pregled vlog: odpiranje vlog bo
dne 31. 5. 2019 ob 13. uri v prostorih SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
8. Evalvacija
Vloge bodo po merilih iz točke 3. tega razpisa
ocenile skupine neodvisnih članov ocenjevalne komisije. Kriteriji, ki jih ocenjevalci uporabljajo za ocenjevanje prijaviteljev, so enaki kriterijem EFQM nagrade
za odličnost ter večine nacionalnih nagrad v Evropi in
temeljijo na modelu odličnosti EFQM 2013.
Za vse prijavitelje je pred začetkom ocenjevanja
obvezen sestanek ocenjevalcev s prijaviteljem zaradi
razjasnitve predhodnih vprašanj ocenjevalcev. Prav
tako bodo ocenjevalci v okviru procesa ocenjevanja
obiskali vse prijavitelje z namenom preverjanja dosežkov in izvedbe intervjujev v obsegu 3 delovnih
dni, kjer jim mora biti omogočen poln dostop do vseh
informacij, podatkov ali razgovorov z zaposlenimi in
drugimi deležniki (glej točko 4).
9. Dodatne informacije: za dodatne informacije
povezane z razpisom ter možnostjo osebne predstavitve sistema ocenjevanja za priznanje, modela
odličnosti EFQM 2013 in vprašanj pri pripravi vloge
za kandidaturo se obrnite na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si.
Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost
1
Terminski načrt se lahko v manjšem obsegu tudi
spremeni.
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Ob-1391/19
Na podlagi Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014
o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (Uradni list Evropske
unije, UL L št. 132; v nadaljnjem besedilu: Sklep
445/2014/EU) ter Sklepa (EU) št. 2017/1545 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. september 2017
o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi
aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za
leta od 2020 do 2033 (Uradni list EU L št. 237; v nadaljnjem besedilu Sklep (EU) št. 2017/1545), Sklepa
Vlade Republike Slovenije št. 51000-1172018/3 z dne
10. januar 2019, Ministrstvo za kulturo objavlja
razpis
za oddajo prijav za aktivnost unije za »Evropsko
prestolnico kulture« za leto 2025
v Republiki Sloveniji
Evropa je od nekdaj središče umetniškega razvoja ter izjemnega kulturnega bogastva in velike raznolikosti, pri čemer imajo evropska mesta ključno vlogo
pri nastajanju in širjenju kulture.
Aktivnost Evropska prestolnica kulture je pobuda
Evropske unije, ki jo za nazive od 2020 do 2033 ureja
Sklep št. 445/2014/EU, spremenjen s Sklepom (EU)
št. 2017/1545.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi
in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati
občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi
strategijami in prednostnimi nalogami na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo
razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico
kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti
in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe,
vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev
dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev
zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.
V skladu z razporedom iz priloge k Sklepu
št. 445/2014/EU, ki je bil spremenjen s Sklepom (EU)
št. 2017/1545, se naziv Evropska prestolnica kulture
v letu 2025 lahko dodeli enemu mestu v Sloveniji in
enemu mestu v Nemčiji.
Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest
v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv »Evropska
prestolnica kulture« za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline
Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo
kulture v času njene podelitve.
V pomoč mestom pri pripravi ponudbe ta razpis
vsebuje pregled meril, ki se bodo uporabljala pri oceni prijav v skladu z merili iz Sklepa št. 445/2014/EU,
ter informacije o izbirnem postopku. V prilogi 1 bodo
mesta našla tudi prijavni obrazec v slovenski in angleški različici, ki ga morajo izpolniti v obeh jezikih
za predložitev vloge.
Organ upravljanja, pristojen za izbirni postopek
za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025
v Republiki Sloveniji, je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo za
kulturo).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Nadaljnje podrobnosti o aktivnosti Evropska prestolnica kulture so dostopne na naslednjih spletnih straneh:
– www.mk.gov.si
– http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm.
1. Rezultat izbirnega postopka
Izbirni postopek za evropsko prestolnico kulture
Unije prinaša dvoje:
– podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in
– podelitev denarne nagrade v višini 1,5 milijona EUR v spomin na Melino Mercouri.
V ta namen je treba tudi ta razpis za oddajo prijav
obravnavati kot pravila natečaja za podelitev nagrade
Meline Mercouri.
Naziv in nagrada se podelita na podlagi enakih meril, kot so opredeljena v 2. točki tega razpisa. Nagrada
je plačana v letu naziva in zanjo veljajo pogoji in pravila,
določena v 5. točki tega razpisa.
2. Merila za imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture in podelitev nagrade Meline Mercouri
a. Merila za upravičenost
Upravičeni vlagatelji:
Ta razpis za oddajo prijav se nanaša izključno na
mesta v Republiki Sloveniji, ki se želijo prijaviti za naziv
»Evropska prestolnica kulture 2025«.
Naziv velja za mesto. Mesta lahko po želji vključijo
svoja okoliška območja, vendar se naziv dodeli samo
mestu, ne pa celotnemu območju. Če mesto vključi
svoje okoliško območje, se vloga vloži v imenu mesta.
Vsaka vloga mora temeljiti na kulturnem programu z močno evropsko razsežnostjo. Kulturni program
zajema leto naziva Evropska prestolnica kulture in se
oblikuje posebej za naziv.
Naj spomnimo, da se v primeru zahtevka v zvezi
z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru oddaje prijav, lahko
uveljavlja izključna odgovornost vlagateljev.
Formalna merila za prijavo:
Vsa mesta kandidati izpolnijo enotni prijavni obrazec iz priloge 1. Mesta kandidati morajo upoštevati, da
sta v prijavnem obrazcu različna vprašalnika za predizbor in izbor.
Mesta kandidati morajo pri pripravi svoje vloge izpolniti v nadaljevanju naštete formalne zahteve. Prijave,
ki ne bodo upoštevale teh zahtev za predizbor ali končno fazo izbora,1 ne bodo upoštevane kot upravičene in
ne bodo obravnavane naprej:
– Mesta kandidati pošljejo organu upravljanja pisno
sporočilo, da nameravajo vložiti prijavo najpozneje en
mesec pred rokom iz 4. točke tega razpisa pod »Oddaja prijav«.
– Prijava mora biti napisana v slovenščini in angleščini. Obe jezikovni različici prijave morata biti enaki
po vsebini in predstavitvi. Angleška različica prijave bo
delovna različica za skupino, ustanovljeno za izvedbo
izbirnega postopka.
– Mesta kandidati odgovorijo na vsa vprašanja
v ustreznem vprašalniku obrazca iz priloge 1.
– V fazi predizbora angleška različica prijave ne
sme presegati 60 strani formata A4. Za končno fazo
izbora angleška različica prijave ne sme presegati
100 strani formata A4. Vlagatelji lahko vključijo ilustracije, grafike ali katere koli druge vizualne elemente (kot so
logotipi), vendar so ti vključeni v omejitev glede strani.
– Za predizbor se prijave pošljejo v papirni obliki
in elektronski obliki v roku, navedenem v 4. točki tega
Več podrobnosti o fazah predizbora in izbora je na
voljo v 3. točki tega razpisa.
1
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razpisa pod »Oddaja prijav«. Za končno fazo izbora se
prijave pošljejo v papirni in elektronski obliki v roku, ki ga
bo ministrstvo določilo mestom, uvrščenim v ožji izbor
po zaključeni fazi predizbora.
b. Merila za izključitev
Mesta kandidati morajo podpisati častno izjavo,
s katero potrjujejo, da niso v katerem od položajev iz
prvega odstavka člena 106 ter 107., 108. in 109. člena
finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun
Evropske unije,2 ter izpolnijo obrazec iz priloge 2.
c. Merila za dodelitev
Merila za dodelitev ocene prijavam so razdeljena
v šest skupin, ki ustrezajo določbam 5. člena Sklepa
št. 445/2014/EU, in vseh šest skupin je enako vrednotenih:
1. prispevek k dolgoročni strategiji,
2. evropska razsežnost,
3. kulturna in umetniška vsebina,
4. zmožnost izvedbe,
5. doseg,
6. upravljanje.
1. V zvezi s »prispevkom k dolgoročni strategiji« se
upoštevajo naslednji dejavniki:
– kulturna strategija za mesto kandidata je v času
prijave vzpostavljena ter vključuje program in načrte za
podporo kulturnim dejavnostim tudi po letu naziva;
– načrti za krepitev zmogljivosti kulturnega in
ustvarjalnega sektorja, vključno z oblikovanjem dolgoročnih povezav med kulturnim, gospodarskim in družbenim področjem v mestu kandidatu;
– predvideni dolgoročni kulturni, družbeni in gospodarski vpliv, vključno z razvojem mesta, ki bi ga imel
naziv za mesto kandidata;
– načrti za spremljanje in ocenjevanje učinka naziva na mesto kandidata, in za razširjanje rezultatov
ocenjevanja.
2. V zvezi z »evropsko razsežnostjo« se upoštevajo
naslednji dejavniki:
– obseg in kakovost dejavnosti, ki spodbujajo kulturno raznolikost Evrope, medkulturni dialog in večje
medsebojno razumevanje med evropskimi državljani;
– obseg in kakovost dejavnosti, ki poudarjajo skupne vidike evropskih kultur, dediščine in zgodovine, pa
tudi evropsko povezovanje in aktualne evropske teme;
– obseg in kakovost dejavnosti, ki vključujejo evropske umetnike, sodelovanje z nosilci dejavnosti ali mesti
v različnih državah, po potrebi vključno z drugimi mesti,
ki imajo naziv, ter nadnacionalna partnerstva;
– strategija za pritegnitev zanimanja širše evropske
in mednarodne javnosti.
3. V zvezi s »kulturno in umetniško vsebino« se
upoštevajo naslednji dejavniki:
– jasna in usklajena umetniška vizija ter strategija
za kulturni program;
– vključitev lokalnih umetnikov in kulturnih organizacij v zasnovo in izvedbo kulturnega programa;
– obseg in raznolikost predlaganih dejavnosti ter
njihova splošna umetniška kakovost;
– zmožnost združevanja lokalne kulturne dediščine
in tradicionalnih umetniških oblik z novimi, inovativnimi
in eksperimentalnimi kulturnimi izrazi.
4. V zvezi z »zmožnostjo izvedbe« se upoštevajo
naslednji dejavniki:
– prijava ima široko in močno politično podporo ter
trdno zavezo lokalnih, regionalnih in državnih organov;
2
Finančna uredba z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije
(UL L št. 298 z dne 26. oktobra 2012).
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– mesto kandidat ima ali bo imelo ustrezno in delujočo infrastrukturo, da bo nosilo naziv.
5. Pri »dosegu« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– vključitev lokalnega prebivalstva in civilne družbe
v pripravo prijave in izvedbo aktivnosti;
– oblikovanje novih in trajnostnih priložnosti za udeležbo ali za sodelovanje najrazličnejših skupin državljanov v kulturnih dejavnostih, zlasti mladih, prostovoljcev
ter marginaliziranih in prikrajšanih, vključno z manjšinami, ob čemer se posebna pozornost nameni dostopnosti
teh dejavnosti za invalide in starejše;
– celotna strategija za privabljanje občinstva in zlasti povezava z izobraževanjem ter sodelovanje šol.
6. Pri »upravljanju« se upoštevajo naslednji dejavniki:
– izvedljivost strategije za zbiranje sredstev
in predlaganega proračuna, kar po potrebi vključuje
načrte za uporabo finančne podpore iz programov in
skladov Unije ter zajema fazo priprave, leto naziva, oceno in predpise glede dejavnosti s trajnostnimi učinki ter
načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih;
– predvidena struktura upravljanja in izvedbe aktivnosti, ki med drugim zagotavlja ustrezno sodelovanje
med lokalnimi oblastmi in izvedbeno strukturo, vključno
z umetniško ekipo;
– postopek za imenovanje direktorja in umetniškega direktorja ter njuno področje delovanja;
– da je tržna in komunikacijska strategija celovita
in poudarja, da gre pri tej aktivnosti za aktivnost Unije;
– da je v izvedbeno strukturo vključeno osebje
z ustreznim znanjem in izkušnjami za načrtovanje, upravljanje in izvedbo kulturnega programa za leto naziva.
Ta merila so pojasnjena s primeri v vodniku za
mesta kandidate, ki je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Evropske komisije na naslednjih
naslovih:
– www.mk.gov.si
– http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm.
3. Postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture in nagrade Meline Mercouri
a. Strokovni svet
Svet neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: svet) se ustanovi za izvajanje postopkov izbora in
spremljanja.
Vloga sveta je, da oceni prijave, prejete iz mest
kandidatov, se uskladi glede seznama mest v ožjem izboru ter priporoči eno mesto, ki naj se mu podelita naziv
Evropska prestolnica kulture in nagrada Meline Mercouri. Vloga sveta je tudi, da ob koncu faze spremljanja3
izda poročilo, na podlagi katerega se komisija odloči, ali
mestu izplača nagrado Meline Mercouri.
Svet sestavlja deset do dvanajst članov.
Za fazi predizbora in izbora bo deset strokovnih
članov imenovale evropske institucije in organi, tj.
Evropski parlament, Svet, Komisija in Odbor regij, dva
pa lahko imenuje Ministrstvo za kulturo v posvetovanju z Evropsko komisijo.
Iste strokovnjake imenuje odredbodajalec Komisije, da izdelajo priporočilo glede izplačila nagrade
Meline Mercouri.
V skladu s 6. členom Sklepa št. 445/2014/EU so
strokovnjaki državljani Unije, neodvisni, nimajo dejanskega ali morebitnega navzkrižja interesov v zvezi
s posameznim mestom kandidatom, imajo veliko izkušenj ter strokovnega znanja iz kulturnega podro3
Več podrobnosti o fazi spremljanja je na voljo v 5. točki tega razpisa.
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čja, kulturnega razvoja mest ali organizacije dogodka
Evropska prestolnica kulture ali mednarodnih kulturnih dogodkov podobnega obsega in ravni.
b. Faze postopka
Postopek za imenovanje mesta za evropsko prestolnico kulture je razdeljen na:
b.1 Fazo izbora
Faza izbora je sestavljena iz dveh različnih stopenj:
– Faza predizbora
Ministrstvo za kulturo bo organiziralo sestanek
za predizbor na datum, ki bo določen kasneje in objavljen na spletni strani ministrstva, s povabilom vsem
mestom kandidatom, ki so se odzvala na ta razpis
v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, naj napotijo
delegacijo na razgovor pred svetom.
Svet oceni vsako mesto kandidata na podlagi
njegove prijave in razgovora glede ciljev aktivnosti
Evropska prestolnica kulture ter meril, ki so določena
v 2. točki tega razpisa.
Po tem sestanku se bo svet dogovoril o ožjem izboru mest kandidatov, ki bodo povabljena, da
v končni fazi izbora spremenijo in dopolnijo svoje prijave. Svet bo izdal poročilo o predizboru, ki vsebuje
splošno oceno vseh prijav, ožji izbor mest kandidatov, ki bodo nadalje obravnavana, ter priporočila tem
mestom.
Republika Slovenija nato uradno potrdi ožji izbor
na podlagi poročila sveta in Ministrstvo za kulturo pošlje izbranim mestom kandidatom poziv, naj dopolnijo
in spremenijo svoje prijave, z navedbo roka za predložitev teh prijav.
– Faza končnega izbora
Mesta kandidati, uvrščena v ožji izbor, dopolnijo
in spremenijo svoje prijave ob upoštevanju meril za
podelitev ter priporočil, navedenih v poročilu o predizboru. Vsako mesto v ožjem izboru mora pravočasno
poslati svojo spremenjeno prijavo Ministrstvu za kulturo.
V tej fazi bo svet morda želel obiskati mesta
v ožjem izboru, da bi na kraju samem lahko dobil
boljši vpogled v kandidature in stopnjo zavezanosti
projektu med prebivalci mesta in ključnimi zainteresiranimi stranmi.
V vsakem primeru bo Ministrstvo za kulturo organiziralo izbirni sestanek na datum, ki bo določen
kasneje in objavljen na spletni strani ministrstva, s povabilom vsem mestom, uvrščenim v ožji izbor, da pošljejo delegacijo na razgovor pred svetom.
Svet oceni vsako mesto kandidata, uvrščeno
v ožji izbor, na podlagi njegove spremenjene prijave
in razgovora glede ciljev aktivnosti evropske prestolnice kulture ter meril, kot so določena v 2. točki tega
razpisa.
Po tem sestanku se svet dogovori o priporočilu
največ enega mesta za naziv. Če nobeno od mest
kandidatov ne izpolnjuje vseh meril, lahko svet priporoči, da se naziv v Republiki Sloveniji za leto 2025
ne podeli.
Svet izda poročilo o izboru, ki vsebuje splošno
oceno vseh prijav in utemeljeno priporočilo za imenovanje enega mesta za naziv. Poročilo vsebuje tudi
priporočila zadevnemu mestu glede napredka, ki ga
je potrebno doseči do leta naziva.
b.2 Imenovanje mesta za evropsko prestolnico
kulture in podelitev nagrade Meline Mercouri
Republika Slovenija na podlagi priporočila sveta
imenuje eno mesto, ki v letu 2025 nosi naziv Evrop-
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ska prestolnica kulture, in o tem imenovanju obvesti
Evropski parlament, Svet, Komisijo in Odbor regij
najpozneje štiri leta pred letom naziva.
Ko svet predlaga, kateremu mestu naj se podeli
naziv, hkrati priporoči odredbodajalcu Komisije, naj
nagrado Meline Mercouri dodeli temu mestu.
Potem, ko je bilo mesto uradno imenovano,
lahko odredbodajalec Komisije na podlagi tega priporočila dodeli nagrado Meline Mercouri v višini
1.500.000 EUR.4
4. Oddaja prijav
Mesta v Republiki Sloveniji, ki se želijo prijaviti za
pridobitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025,
se odzovejo na ta razpis tako, da izpolnijo ustrezni
vprašalnik prijavnega obrazca iz priloge 1 (v prilogi
1 sta dva vprašalnika: prvi za predizbor in drugi, bolj
poglobljen, za končni izbor) in obrazec »častna izjava« iz priloge 2.
Dvajset izvodov v papirni obliki in eno elektronsko
različico vsake prijave v angleščini ter tri izvode v papirni obliki in eno elektronsko različico vsake prijave
v slovenščini, je treba poslati na naslednji poštni naslov in elektronski naslov najpozneje do 31. 12. 2019:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
e-pošta: gp.mk@gov.si.
Mesta kandidati pošljejo pisno sporočilo, da nameravajo vložiti prijavo, najpozneje do 30. 11. 2019.
Ministrstvo vlagatelje obvesti o prejemu njihove
vloge v 8 delovnih dneh.
Z oddajo vloge se mesta strinjajo, da se njihova
e-prijava v fazah predizbora in izbora objavi na spletnih straneh ministrstva (www.mk.gov.si) in Komisije
(http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm) ob koncu faze izbora.
Merila za upravičenost so določena v a) odstavku
2. točke tega razpisa.
5. Spremljanje in plačilo nagrade Meline Mercouri
Nagrada Meline Mercouri se podeljuje v povezavi
z imenovanjem mesta za evropsko prestolnico kulture. Vendar pa bo plačilo izvedeno najpozneje konec
marca leta 2025, pod pogojem, da izbrano mesto še
naprej izpolnjuje svoje zaveze, ki jih je sprejelo v fazi
prijave, še vedno izpolnjuje merila, določena v razpisu, ter upošteva priporočila sveta iz poročila o izboru
in poročil o spremljanju.
Šteje se, da so bile zaveze, sprejete v fazi prijave, v imenovanem mestu izpolnjene, kadar program
in strategija med fazo prijave in letom naziva nista bila
bistveno spremenjena, zlasti če:
a) je proračun ohranjen na ravni, ki omogoča
izvedbo kakovostnega kulturnega programa v skladu
s prijavo in merili;
b) je bila neodvisnost umetniške ekipe ustrezno
spoštovana;
c) je evropska razsežnost v končni različici kulturnega programa ostala dovolj močna;
d) tržna in komunikacijska strategija ter komunikacijsko gradivo, ki jih uporablja imenovano mesto,
jasno odražajo dejstvo, da so evropske prestolnice
kulture aktivnost Unije;
e) so načrti za spremljanje in oceno učinka naziva
na mesto, ki kandidira, že pripravljeni.
Skladnost s temi zahtevami bo Komisija ocenila
na podlagi priporočila sveta neodvisnih strokovnjakov
ob koncu faze spremljanja, ki poteka od imenovanja

mesta za evropsko prestolnico kulture do začetka
leta naziva.
Podobno kot izbirni postopek tudi fazo spremljanja izvaja svet. Komisija bo med svetom in imenovanim mestom sklicala tri sestanke za spremljanje, da
bi svet lahko ocenil priprave na dogodek ter svetoval
mestu pri oblikovanju kakovostnega kulturnega programa in učinkovite strategije. Po tretjem sestanku
bo svet pripravil poročilo, ki bo podlaga za odločitev
Komisije, ali mestu izplača nagrado Meline Mercouri
ali ne. Prosimo, da upoštevate, da izplačilo nagrade
ni samodejno.
Ko odredbodajalec Komisije izda sklep o podelitvi
nagrade, se mesto strinja, da Komisija, Evropski urad
za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko
sodišče lahko opravijo preverjanja in revizije.
Glede dodelitve in plačila nagrade se uporablja
pravo Unije. Pristojno sodišče ali razsodišče, pristojno za reševanje sporov, je Splošno sodišče Sodišča
Evropske unije: General Court, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg, tel. (352) 4303-1,
faks (352) 4303 2100, e-poštni naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu.
Vlagateljem, ki so dali lažne izjave ali zagrešili
nepravilnosti ali goljufije, se lahko izrečejo denarne ali
upravne kazni ali oboje v skladu s pogoji iz 145. člena zgoraj navedene finančne uredbe, ki se uporablja
za splošni proračun Evropske unije, in sorazmerno
z vrednostjo nagrade Meline Mercouri.
Ko se leto naziva konča, mora mesto, ki se mu
bo dodelil naziv Evropska prestolnica kulture, pripraviti poročilo o oceni ob uporabi skupnih smernic in
kazalnikov, ki jih je določila Komisija5, ter ga poslati
Evropski komisiji do 31. decembra 2026 v skladu
s 16. členom Sklepa št. 445/2014/EU.
6. Dodatne informacije
Mesta, ki se zanimajo za naziv, lahko pridobijo informacije na informativnem sestanku, ki ga bo organiziralo Ministrstvo za kulturo. Podrobnejše informacije
o informativnem sestanku bodo objavljene na splet
strani Ministrstva za kulturo.
Informacije o aktivnosti evropske prestolnice
kulture so na voljo na spletni strani Evropske komisije na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_
en.htm.
Priporočamo, da mesta kandidati preberejo vodnik za mesta, ki se prijavljajo za naziv Evropska
prestolnica kulture, ki je na voljo na istem naslovu.
Mesta, ki jih naziv zanima, lahko od Ministrstva
za kulturo in Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji pridobijo dodatne
informacije na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.mk@gov.si;
European Commission (Evropska komisija), DG EAC,
Creative Europe Programme (Program Ustvarjalna
Evropa), J 70 1/234, 1049 Brussels, Belgium, e-naslov: EAC-ECOC@ec.europa.eu.
Poslovnik, v katerem so navedeni zlasti ime organa upravljanja, odgovornega za organizacijo in upravljanja razpisa ter pravila za sestanke za predizbor
in izbor, vključno z jezikovno ureditvijo in organizacijo predstavitev mest, bo na voljo najkasneje do 30. 6.
2019 na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za kulturo

4
V skladu s sredstvi, ki so na voljo v okviru ustreznega
programa Unije za podporo kulturi.

5
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/ecoc/city-own-guide_en.pdf.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki
se izvajajo v z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17,
16/18 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno
in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in
delovna mesta“, (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5);
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES)
št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in
(ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5.
2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017
o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru
neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske
politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne
4. 10. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba
508/2014/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom
Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič
spremenjenim z dopisom Evropske komisije, št. Ref.
Ares (2018)3203122 z dne 18. 6. 2018, Programiranje
2014–2020, zahteva za spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za
podporo iz Evropskega slada za pomorstvo in ribištvo
v Sloveniji v skladu s poenostavljenim postopkom (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in dostopen
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) in na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
objavlja
tretji javni razpis
za »Ukrep inovacije v akvakulturi«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša
400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov
ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov.
Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev
Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika
Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih
upravičenih odhodkov za operacijo, pri čemer delež odhodkov upravičenca ne presega 50 odstotkov vrednosti
celotne operacije, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in
25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija. Če operacijo
izvaja podjetje, ki ni mikro, malo in srednje podjetje (v
nadaljnjem besedilu: MSP), se stopnja javne podpore
zmanjša za 20 odstotkov in znaša 80 odstotkov v skladu
s Prilogo 1 Uredbe 508/2014/EU.
(5) Najnižji znesek podpore je 20.000 eurov
na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je
100.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega
ukrepa pridobi največ do 100.000 eurov podpore.
(6) Do podpore so upravičene operacije, katerih
vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter so v skladu
z določbami od VII. do X. poglavja tega javnega razpisa.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep inovacije v akvakulturi se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z delno
odprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«
iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni
razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku
enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe
sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na
spletnih straneh MKGP.
(3) Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo
prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega
meseca.
(4) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni
obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
(5) Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za operacijo inovacije v akvakulturi vloži največ
štiri zahtevke za izplačilo sredstev. Za operacije, katerih
priznana vrednost je 20.000 eurov, se lahko vloži le en
zahtevek.
V. Obdobje upravičenosti stroškov: v skladu
s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacije
stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh
letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000
Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu s 17. členom Uredbe je predmet podpore
izvajanje raziskovalnih projektov za inovacije v akvakulturi, ki sledijo vsaj enemu od naslednjih ciljev:
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1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje
vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in
ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove
trajnostne načine proizvodnje;
2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali
3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti
inovativnih proizvodov ali postopkov.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 18. členom Uredbe so upravičenci pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki
Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov,
in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. samostojni podjetniki posamezniki.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so MSP, ki
izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361
z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala
in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003,
str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi
in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali
vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov,
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov,
ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
(3) Upravičenci iz prvega odstavka tega poglavja so
lahko tudi podjetja, ki niso MSP.
IX. Upravičeni stroški
V skladu z 19. členom Uredbe so upravičeni stroški:
1. stroški raziskovalnih ur, povezanih s potrjenim
raziskovalnim projektom inovacij v akvakulturi. Vrednost
raziskovalne ure ne sme biti večja, kot so zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlene v Republiki Sloveniji,
deljeno s številom delovnih dni v koledarskem letu oddaje
vloge. Najvišja priznana cena za opravljeno delovno uro
ne sme biti višja kot:
– 30 eurov za vodjo raziskovalnega projekta,
– 20 eurov za raziskovalca,
– 15 eurov za ostale izvajalce.
2. stroški informiranja in obveščanja javnosti v višini
do pet odstotkov vrednosti operacije.
X. Pogoji za pridobitev sredstev
A. Splošni pogoji za odobritev vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija je izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana
upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije
ali izbrisa iz registra;
4. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti
do države;
5. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se preverja z bonitetno oceno, razen v primeru
novonastalega podjetja, če bonitetne ocene še nima, le-te
ni potrebno priložiti;
6. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt
transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
7. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo
vlogi, se glasijo na vlagatelja;
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8. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek
odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni
strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
9. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik obrata akvakulture, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno
pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za
obdobje najmanj deset let po dnevu oddaje vloge;
10. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem
jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod;
11. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno
dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4. in 5. točke
prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj mora predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje. Vzorci izjav so sestavni
del prijavnega obrazca.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi
upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu z 20. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju,
ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne
pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija,
mora biti vpisan v Centralni register objektov akvakulture in
komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA);
2. obrat akvakulture, v katerem se izvaja inovacija,
ima status odobrenega obrata pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
3. iz CRA so razvidni podatki o staležu in proizvodnji
akvakulture najmanj od leta 2014 oziroma od začetka proizvodnje, če se je ta začela po tem letu;
4. vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture, kjer se bo izvajala operacija, po predpisih, ki urejajo
vode, razen kadar uporablja vodo iz deževnice;
5. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje za obrat akvakulture, kjer se izvaja inovacija;
6. za plavajoče objekte na morju in celinskih vodah
dovoljenje iz prejšnje točke ni potrebno;
7. vlagatelj predloži poslovni načrt, s katerim izkaže
ekonomsko upravičenost dejavnosti akvakulture, kjer se
inovacija izvaja. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni
načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki
v nobenem primeru ne sme biti krajša od pet let po zaključku operacije;
8. obseg dejavnosti akvakulture je vsaj v višini 1,00
ekvivalenta polnega delovnega časa, kar je razvidno iz
poslovnega načrta;
9. če gre za inovacije pri vzreji novih vrst vodnih organizmov, vlagatelj predloži ustrezno dovoljenje za njihovo
vzrejo.
(2) Vlagatelj izvaja operacijo v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije.
V pogodbi mora biti določena vrednost predvidenih del
ter podrobno opredeljene naloge partnerja in obseg dela
po postavkah v vrednostih in številu ur s časovnico skladno s projektno nalogo. Partnerji pri operaciji so lahko le
raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju matematično-naravoslovnih ved, tehničnih ved ali
biotehničnih ved, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
ARRS), ter izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki
ureja raziskovalno in razvojno dejavnost. Vodja raziskoval-
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nega projekta je lahko le raziskovalec, ki je vpisan v evidenco raziskovalcev pri ARRS.
(3) Vlagatelj predloži podroben raziskovalni projekt za
inovacije v akvakulturi, ki vsebuje:
1. naslov raziskovalnega projekta;
2. umestitev raziskovalnega projekta v enega od ciljev
iz VII. poglavja tega javnega razpisa;
3. podrobno opredelitev problema;
4. podrobno obrazložitev namena raziskovalnega projekta;
5. cilje raziskovalnega projekta;
6. podroben prikaz začetnega stanja in pričakovanih
končnih rezultatov glede na merila;
7. podroben prikaz aktivnosti, izvajalcev in predvidenih ur;
8. projektno skupino, ki bo izvedla raziskovalni projekt;
9. vodjo raziskovalnega projekta, ki je za polni delovni
čas zaposlen v raziskovalni organizaciji, ki je partner vlagatelja pri izvedbi projekta inovacije in je vpisan v evidenco
raziskovalcev pri ARRS;
10. vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta, ki
izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo raziskovalno in
razvojno dejavnost v Republiki Sloveniji;
11. izračun deleža odhodkov vlagatelja, ki ne presegajo 50 odstotkov celotne vrednosti operacije in
12. javno predstavitev operacije.
(4) Vlagatelj v skladu s 106. členom Uredbe predloži
podpisano izjavo.
XI. Priloge k vlogi na javni razpis
Priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za
ukrep inovacije v akvakulturi, so naslednje:
1. poslovni načrt;
2. raziskovalni projekt za inovacijo v akvakulturi;
3. podrobno specifikacijo predvidenih del v vrednosti
in številu ur s časovnico vlagatelja in pogodbene raziskovalne organizacije ter morebitnih drugih podizvajalcev;
4. notarsko overjena pogodba o sodelovanju pri
raziskovalnem projektu inovacije z raziskovalno organizacijo;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da v skladu z 10. členom Uredbe 508/2014/EU ni:
– storil kazniva dejanja iz 3. in 4. člena direktive
2008/99/ES, oziroma da ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravo iz 332., 334. in
344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12
– uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16
in 27/17),
– storil hude kršitve iz 42. člena Uredbe 1005/2008/ES
ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES,
– bil udeležen pri upravljanju, vodenju ali lastništvu
ribiških plovil, vključenih na seznam plovil, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in neregulirani ribolov Unije iz tretjega
odstavka 40. člena Uredbe 1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče
tretje države iz 33. člena Uredbe 1005/2008/ES,
– storil hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki jih
kot taka opredeljuje v drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela
Evropski parlament in Svet ter

– storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo
in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega
razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« in prijavnega
obrazca,
– da za iste stroške v vlogi za pridobitev sredstev, še
ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike
Slovenije,
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja,
– da so vsi podatki, ki jih je navedel v vlogi na javni
razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzema vso kazensko in materialno odgovornost,
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov,
ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc,
– da dovoljuje za namen postopka za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Inovacije v akvakulturi« ARSKTRP, da pridobi podatke iz ustreznih evidenc,
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države,
– da je ekonomsko in finančno sposoben,
– da nepremičnina, na kateri se izvaja operacija,
ni predmet izvršbe,
– da ima dejavnost s področja gojenja vodnih organizmov registrirano na ozemlju Republike Slovenije,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa
iz sodnega registra,
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter
zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na
operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem,
– da bo dejavnost uporabljal za namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu,
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila,
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga
za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila,
– do bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP,
MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom
Unije in Republike Slovenije,
– da bo izpolnjeval pogoje iz 23. člena Uredbe,
– da dovoljuje objavo končnega poročila in rezultatov
inovacij na spletni strani ribiškega sklada,
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet
let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo
podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni
strani ribiškega sklada.

XII. Merila za izbor operacij
I. NAZIV UKREPA
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU)
Merilo

Število točk

1. Tehnološki vidik
Inovacije, ki vplivajo na manjšo porabo vode
zmanjšana poraba vode za več kot 40 %
zmanjšana poraba vode od 20 % do vključno 40 %
zmanjšana poraba vode do vključno 20 %

10
5
3
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Inovacije (47. člen Uredbe 508/2014/EU)
Merilo

Število točk

Inovacije za večji prirast vodnih organizmov
nad 20 %
od 10 % do vključno 20 %
od vključno 5 % do vključno 10 %

10
5
3

celoten ciklus vzreje
začetni cikel od vzreje do mladice
zaključni cikel vzreje od mladice

10
5
3

nad 50 %
od 25 % do vključno 50 %
do vključno 25 %

10
5
3

vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša za 50 %
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od 25 %
do vključno 50 %
vsebina dušika v odpadni vodi se zmanjša od
vključno 25 %

10
5

nad 50 %
od 25 % do vključno 50 %
do vključno 25 %

10
5
3

nad 50 %
od 20 % do vključno 50 %
do vključno 20 %

10
5
3

da
ne

10
0

Vzreja novih vrst z dobrimi tržnimi možnostmi

Inovacije, ki zmanjšujejo uporabo ribje moke
v prehrani vodnih organizmov

2. Okoljski vidik
Inovacije za zmanjševanje vpliva odpadnih voda

3

Inovacije za boljšo izrabo energije in samooskrbo
objekta akvakulture z obnovljivimi viri

3. Ekonomski vidik
Inovacije za izboljšanje sistema upravljanja in
trženja – povečanje prihodka podjetja akvakulture

4. Operacija ima jadransko-jonsko značko

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
80
Financirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene dosegle ali
presegle minimalni prag 15 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi
ukrepa inovacije v akvakulturi.

XIII. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnjega
odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto
na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP.
Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec
v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določajo ta javni razpis, prijavni
obrazec in razpisna dokumentacija;

5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je
določen v tem javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni
razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa,
na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge
v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. ne glede na 2., 3. in 4. točko tega poglavja se
zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeže-
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lja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno
v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur v roku, ki je določen v javnem razpisu;
9. vloga za dodelitev sredstev mora biti izdelana
in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti
priložene vse zahtevane priloge in dokazila.
XIV. Nedopustnost vlog za operacije
V skladu s 103. členom Uredbe:
1. vloge za operacije za ukrep na tem javnem razpisu so nedopustne, če jih vloži vlagatelj, za katerega je
pristojno sodišče s pravnomočno sodbo ugotovilo, da je
storil kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne
dobrine iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo,
6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17);
2. če je bilo dejanje iz prejšnje točke storjeno iz
hude malomarnosti, je vloga nedopustna za obdobje
12 mesecev, če je bilo dejanje storjeno naklepno pa za
obdobje 24 mesecev od datuma pravnomočne sodbe
pristojnega sodišča, v kateri je bilo ugotovljeno, da je
bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj iz prejšnje točke;
3. obdobje nedopustnosti iz prejšnje točke se
podaljša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče
v pravnomočni sodbi iz 1. točke tega poglavja sklicevalo
na obstoj oteževalnih okoliščin oziroma ugotovilo, da je
dejanje, ki ga je storil vlagatelj, trajalo več kot eno leto;
4. v primeru 12 mesečne nedopustnosti vloge iz
2. točke tega poglavja, se ta lahko skrajša za šest mesecev, če se je pristojno sodišče s pravnomočno sodbo iz
1. točke tega poglavja izrecno sklicevalo na olajševalne
okoliščine;
5. za namene izračuna obdobja nedopustnosti se
upoštevajo le pravnomočne sodbe pristojnega sodišča
iz 1. točke tega poglavja, ki se nanašajo na kazniva dejanja, storjena od 1. januarja 2013.
6. vloge za operacije za ukrep po tem javnem razpisu so nedopustne v obdobju in pod pogoji, določenimi
v Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost
vlog, če jih je vložil vlagatelj, za katerega je pristojni
organ ugotovil, da je storil kršitev iz točk (a), (b) in (c)
prvega odstavka 10. člena Uredbe 508/2014/EU.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe
prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni
javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva
odpravo njihovih pomanjkljivosti v obdobjih, določenih
v tem javnem razpisu. Vloge se odobravajo in sredstva
se dodeljujejo do porabe sredstev, razpisanih s tem
javnim razpisom. Obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami
tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe
se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na
način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe
se vloga na javni razpis, ki je popolna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se
odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo
pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo
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točk. Med vlogami, ki so dosegle ali presegle minimalni
prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do
porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki
ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe
se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse
pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma
vseh vlog, izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi
vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo.
Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga
vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe
se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke,
ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog
se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj
zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge
ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko
ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa,
vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev
sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in
obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
V skladu z 22. in 110. členom Uredbe:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo. Zahtevek se vloži v skladu z roki,
določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec
v skladu s XIII. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa
in ga pošlje ARSKTRP;
3. dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračilo
sredstev se morajo glasiti na upravičenca;
4. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka zaključena in vsi računi plačani;
5. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži:
– končno oziroma vmesna poročila s slikovnim materialom in rezultati inovacije,
– celotno specifikacijo opravljenih del in ur in vrednosti po posameznih osebah, vključenih v projekt (časovnica), za upravičenca in raziskovalno organizacijo,
– račun raziskovalne organizacije, s katero je imel
sklenjeno pogodbo in potrdilo o plačilu računa,
– dokazilo o izvedbi javne predstavitve operacije,
– pri končnem zahtevku izjavo o vključitvi inovacije
v proizvodni proces oziroma podrobno utemeljitev zakaj
se inovacija ni vključila v proizvodnji proces;
6. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo
ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov,
vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim
okvirjem;
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7. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi
zanjo soglasje ARSKTRP;
8. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz
112. člena Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje
iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev,
ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim
odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun
upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega
mesta na naslovu: http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
9. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe
ARSKTRP zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz
tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev,
z odločbo zavrne;
10. če ARSKTRP v skladu s sedmim odstavkom
112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev
ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že
izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za
izterjavo zneskov dodeljene podpore;
11. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi
pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola
Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili
za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki
prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede
označevanja operacij.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe
upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do
sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Sredstva se izplačajo na podlagi odobrenega
zahtevka za povračilo sredstev v skladu s prejšnjim
poglavjem tega javnega razpisa. V skladu z drugim
odstavkom 111. člena Uredbe lahko upravičenec na posamezno vlogo za stroške operacije za ukrep inovacije
v akvakulturi vloži štiri zahtevke.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe
lahko ARSKTRP, če upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za
največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti
upravičenca od datuma končnega izplačila:
1. podprta dejavnost akvakulture, ki je bila predmet
operacije iz tega javnega razpisa, se mora uporabljati
v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za
katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za dejavnost akvakulture, katerih predmet
so povračila sredstev iz tega javnega razpisa, mora
upravičenec izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe
1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu, in sicer:
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– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja,
– ne sme spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– ne sme bistveno spremeniti značaja, ciljev ali
pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na
splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov,
ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom
140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki,
morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da
shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske
zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe
1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. operacija mora biti označena v skladu z navodili
organa upravljanja za obveščanje javnosti in označevanja operacij v okviru OP ESPR 2014-2020, objavljenimi
na spletnih strani ribiškega sklada.
7. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila
upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo
iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani
ribiškega sklada.
(2) V skladu s prvim odstavkom 23. člena Uredbe
v času izvajanja operacije in še pet let po zadnjem izplačilu sredstev upravičenec ne sme biti pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in
21/17) ter ne sme storiti prekrškov v skladu s 106. členom Uredbe.
(3) V skladu z drugim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev, najpozneje v tretjem koledarskem letu po datumu zadnjega
izplačila sredstev, izpolniti vsaj 50 odstotkov vrednosti
kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi.
Kazalniki rezultata so:
– sprememba obsega proizvodnje akvakulture v tonah,
– sprememba vrednosti proizvodnje akvakulture
v tisočih eurih.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz
XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca
tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto,
in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem
na spletni strani ARSKTRP.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Uredbe
mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno
računovodsko kodo v skladu s 5. točko XVI. poglavja
tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije
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in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila
sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako
leto poslati ARSKTRP.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije
za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali
zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu
s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja
v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih
podatkov ali lažnih izjav, zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi
uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov,
evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje
pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe
upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo
sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti
vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še
najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma
končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega
odstavka prejšnjega poglavja. Upravičenec se izključi iz
prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem
letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe
1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če
proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi ločenega knjigovodstva in
ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz tega
javnega razpisa, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme
opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno
višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu
s 3. in 4. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja,
v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva,
in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med
vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa
do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti
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ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja
v skladu s 7. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 24. člena Uredbe
mora upravičenec, ki krši obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije
vrniti vsa izplačana sredstva.
(12) V skladu z drugim odstavkom 24. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega poglavja,
v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva,
in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
od 30 do vključno 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni
nalogi;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni
nalogi;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno
20 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v projektni nalogi.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo
o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa četrti
odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo
vloži upravičenec na ARSKTRP.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega
sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter
sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe
je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna
ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za
vse operacije tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob
tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz
drugega odstavka XVIII. poglavja tega javnega razpisa.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe
MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega
razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami Uredbe ter tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev,
ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe
lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem
javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri
ARSKTRP vloži obrazložen zahtevek za spremembo
obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene
v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev,
zahtevku za spremembo ugodi.
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XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje
vrednosti kazalnikov za ukrep iz tega javnega razpisa
priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno
obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči
ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
XXIII. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 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, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 5100-1/2019-2
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in
21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: zakon), 8. člena v zvezi
s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja
in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019 in 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v
nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih
švicarsko slovenskih projektov, kjer Švicarska
nacionalna fundacija za raziskave
(Swiss National Science Foundation, SNSF)
deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega švicarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na
javnem razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
Švicarski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju
z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno
z določili švicarskega javnega razpisa in ga odda na
razpisu SNSF. Slovenski in švicarski del skupnega raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana in kom-
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plementarna, znanstveni prispevek vsake izmed strani
mora biti jasno razviden.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani
v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev,
ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne
dejavnosti, in s predpisi agencije.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne švicarsko slovenske raziskovalne projekte.
5. Pogoji za raziskovalne projekte, prijavitelje in
vodje raziskovalnih projektov
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Raziskovalni projekt lahko traja največ tri leta.
(6) Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega
raziskovalnega projekta ne sme presegati 100.000 EUR
letno preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE)
po izbrani cenovni kategoriji.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega
raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov,
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji.
(6) Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja
raziskovalnega projekta sodelovati vsaj s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer znaša
minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu
170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem
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raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče
RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi
raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1.
Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na
dan zaključka javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2.
Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev se pogodba
o sofinanciranju raziskovalne dejavnosti ne sklene, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov programske skupine, ki se
preverja na letnem nivoju.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Ocenjevalni postopek bo vodila SNSF. Agencija na
podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji
s SNSF (ARRS-SNSF) – Agreement between the Swiss
National Science Foundation (SNSF) and the Slovenian Research Agency (ARRS) (referred to as “Partner
Organisations”) on a Lead Agency Procedure for the
unilateral administration of the evaluation procedure and
the mutual recognition of the evaluation results for concerning Swiss-Slovenian Joint Bilateral Projects, z dne
29. 1. 2019 – sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu SNSF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja SNSF obvesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih SNSF predlaga v sofinanciranje,
ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju.
Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo
o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v roku enega leta od sklepa direktorja
o izboru prijav pričela sofinancirati okvirno 15 slovenskih
delov skupnih švicarsko slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja SNSF pozitivno
ocenjeni in pri katerih bo SNSF sofinancirala švicarski del. Slovenski del skupnega švicarsko slovenskega
raziskovalnega projekta za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunanih
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni
kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se
izvede po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na
dan zaključka javnega razpisa.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnega projekta sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno
uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
Upravičeni stroški se določijo skladno z Uredbo
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).
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9. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-PROJ-LA-2019. Obe obliki prijave,
elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma
enaki.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na vodilno agencijo SNSF« ter z nazivom in naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
9.2.
Elektronsko
prijavo
(poimenovano
ARRS-PROJ-LA-2019-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektronski poštni naslov: LA.SNSF@arrs.si
Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 10. 2019
do 17. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 10.
2019 do 17. ure (poštni žig).
Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi kot
izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska
družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti št. 007-7/2015-11
z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2019.
10. Popolnost prijave
Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan
prijavni obrazec ARRS-PROJ-LA-2019 s pripadajočimi
prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki
in vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.
V primeru prijav, ki ne bodo formalno popolne, bodo
prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih.
Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni
razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo
dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih
prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda
direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo predvidoma 4. 10. 2019 ob
10. uri v prostorih agencije.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo
komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče
razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12
– ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in
69/17) ter Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2019,
št. 0140-61/2018/14 z dne 29. 1. 2019, objavlja
javni razpis
za financiranje koncesioniranih raziskovalnih
programov – 2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
je predlog izbora prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije,
ki jo podeli minister, pristojen za znanost.
3. Subjekti javnega razpisa: javni razpis je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v nadaljnjem besedilu: RO
s koncesijo) in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljnjem besedilu: pravilnik
o postopkih).
4. Vrste prijav in okvirni razrez sredstev javnega
razpisa
4.1. Nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa
RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se izteče 31. 12. 2019, lahko
na javni razpis odda prijavo za nadaljevanje financiranja
obstoječega raziskovalnega programa (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), in sicer za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa v letu 2019.
S Sklepom o javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2019,
št. 0140-61/2018/14 z dne 29. 1. 2019 (v nadaljnjem besedilu: sklep MIZŠ), je za naravoslovne, tehniške, medicinske in biotehniške vede opredeljen obseg sproščenih
sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu
2019, ki znaša okvirno 1.325.000 EUR, ter okvirni razrez sproščenih sredstev po navedenih vedah (izražen
v odstotkih), kot sledi:
Veda
Naravoslovje
Tehnika
Medicina
Biotehnika
Skupaj

Raziskovalni programi RO
s koncesijo – sproščena sredstva
v letu 2019 (v %)
27
4
64
5
100
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V skladu s IV. točko sklepa MIZŠ se na področjih
družboslovnih in humanističnih ved v letu 2019 ne
podelijo koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih
programov.
4.2. Preoblikovanje raziskovalnih programov
V skladu s V. točko sklepa MIZŠ se na področjih
vseh ved (torej tudi družboslovnih in humanističnih
ved) v letu 2019 lahko podeli koncesija za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
v obliki raziskovalnih programov v primeru preoblikovanja raziskovalnega programa oziroma programov,
ki se mu oziroma jim v letu 2019 ne zaključi obdobje
financiranja.
RO s koncesijo lahko s prijavo na javni razpis (tip
prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga
preoblikovanje raziskovalnih programov, tako da raziskovalni program oziroma programe:
– priključi h kateremu od drugih raziskovalnih programov (združitev raziskovalnih programov) ali
– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov (razdružitev raziskovalnega programa) ali
– preoblikuje na drug način.
Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno tudi v primeru, da raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja, poleg RO s koncesijo izvaja tudi
javna raziskovalna organizacija (javni raziskovalni
zavod oziroma univerza ali samostojni visokošolski
zavodi, ki jo/ga je ustanovila Republika Slovenija;
v nadaljnjem besedilu: JRO).
RO s koncesijo mora v skladu z drugim odstavkom 66. člena pravilnika o postopkih pri oddaji prijave
za preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma
programov upoštevati minimalni letni obseg financiranja programske skupine.
V primeru izbora prijave preoblikovanega raziskovalnega programa, katere predmet je združitev raziskovalnih programov, financiranje raziskovalnih programov, ki so predmet združitve, preneha. V primeru zavrnitve prijave preoblikovanega raziskovalnega
programa, katere predmet je združitev raziskovalnih
programov, se financiranje raziskovalnih programov
nadaljuje do izteka obdobja financiranja raziskovalnih
programov.
V primeru izbora vseh prijav preoblikovanega
raziskovalnega programa/programov, katerih predmet
je razdružitev raziskovalnega programa/programov, financiranje raziskovalnega programa/programov pred
preoblikovanjem preneha. V primeru zavrnitve ene
ali več prijav preoblikovanega raziskovalnega programa/programov, ki so predmet razdružitve, se financiranje raziskovalnega programa/programov nadaljuje
do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa/programov.
Če se obdobje financiranja raziskovalnega programa, ki je predmet preoblikovanja, izteče v letu
2019, se izbrane prijave financira ne glede na eno ali
več zavrnjenih prijav, ki so predmet preoblikovanja.
4.3. Nov raziskovalni program – sproščena sredstva v letu 2019
Obseg sproščenih sredstev koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2019 ne omogoča izbora
prijave novega raziskovalnega programa (tip prijave
»Nova prijava«) na področjih družboslovnih in humanističnih ved, zato se v skladu s IV. točko sklepa
MIZŠ v letu 2019 koncesije za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov ne podelijo. Prijave novih razisko-
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valnih programov se bodo obravnavale v letnem obsegu raziskovalnih ur, navedenih v prijavi, ki ne sme
biti nižji od minimalnega letnega obsega, določenega
v drugem odstavku 66. člena pravilnika o postopkih.
RO, ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni program,
pri čemer mora prijava izpolnjevati pogoje iz 5.4. točke javnega razpisa.
V postopku izbora prijav se bo prijava novega
raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«) RO s koncesijo, ki ima več kot en raziskovalni
program, obravnavala skupaj s prijavami iz 4.1. in
4.2. točke javnega razpisa. Prijave RO iz prejšnjega
odstavka in prijave RO, ki nimajo statusa JRO ter
imajo en raziskovalni program, se bodo obravnavale
po vedah, in sicer po padajočem vrstnem redu skupne
ocene prijave.
5. Pogoji
5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v ZRRD, pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16;
v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo
projekta) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja
prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 –
uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne
11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50 z dne
17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in
št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019 (v nadaljnjem
besedilu: metodologija).
Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu
s pravilnikom o kriterijih za vodjo projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni
vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi
posameznih parametrov.
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati
naslednje kvantitativne vstopne pogoje:
– dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih
objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti
v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
– A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov
je: A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.
V tabelah so za vede in posamezna področja
navedeni pogoji za A1 minimalni in CI minimalni. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in
je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo.
Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo:
– Ocena A1 – A1 minimalni je naslednji:
Veda/področje
Naravoslovje, Tehnika, Medicina,
Biotehnika, Družboslovje, Arheologija,
Geografija
Humanistika, Pravo, Narodno
vprašanje

A1 minimalni
0,5
1

– Čisti citati CI – Minimalno število čistih citatov, CI
minimalni, je naslednje (če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo):
Veda/področje
Humanistika, Pravo, Narodno
vprašanje
Družboslovje, Arheologija, Geografija
Rudarstvo in geotehnologija,
Geodezija, Promet, Vodarstvo,
Psihologija, Šport
Tehnika, Biotehnika, Matematika,
Geologija
Medicina, Biologija, Računsko
intenzivne metode in
aplikacije, Kemijsko inženirstvo,
Energetika, Materiali
Naravoslovje, Mikrobiologija in
imunologija, Biotehnologija

CI minimalni
1
5
15
50
100
200

Vodje raziskovalnih programov morajo izpolnjevati
pogoj, da imajo A' več kot 0 (velja za vse vede).
Pogoje za vodjo raziskovalnega programa iz tretjega, četrtega in petega odstavka 5.1. točke javnega
razpisa bo agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, razen citatov vodij raziskovalnih programov
s področij družboslovnih in humanističnih ved na podlagi
citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj navede v prijavi na
javni razpis, če podatek o citatih ni razviden iz sistema
SICRIS. Ostale pogoje bo agencija preverila na podlagi
podatkov iz evidenc agencije.
5.2. Sestava programske skupine
Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj
trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo
najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) iz ene ali več
RO s koncesijo oziroma JRO, člani programske skupine so lahko tudi strokovni in tehniški sodelavci. Če se
program izvaja na več raziskovalnih organizacijah (v
nadaljnjem besedilu: RO), mora biti v programski skupini iz vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja
le ene programske skupine. Člani programske skupine so lahko vključeni v en sam raziskovalni program.
Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program.
V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so
financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.
Programska skupina, ki izvaja raziskovalni program, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:
– dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25
ali A'' > 0;
– tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.
5.3. Obremenitev članov programske skupine
Vodja raziskovalnega programa in člani programske
skupine morajo za izvajanje raziskovalnega programa
imeti proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni
čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali
1 FTE) in biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev.
Vodja raziskovalnega programa mora imeti najmanj
0,1 FTE oziroma 170 efektivnih ur raziskovalnega dela
na leto, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov
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(v nadaljnjem besedilu: direktorji JRZ), ki na raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE. Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov,
financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev,
vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki na
raziskovalnem programu lahko sodelujejo z 0 FTE) mora
imeti najmanj 0,01 FTE oziroma 17 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto.
Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu s 23. členom Uredbe o normativih
in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/11, 56/12, 15/14, 103/15,
27/17 in 9/18).
5.4. Nov raziskovalni program
RO, ki nima statusa JRO in še nima raziskovalnega
programa, lahko prijavi nov raziskovalni program le, če
ob prijavi agencija tej RO sofinancira najmanj en raziskovalni projekt, pri čemer se bilateralni projekt iz šestega odstavka 4. člena pravilnika o postopkih ne šteje za
raziskovalni projekt.
Predlagani člani programske skupine novega
raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«)
morajo v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa
pridobiti minimalen obseg sredstev pri izvajanju raziskovalnih projektov, ki jih financira agencija. Prijava novega
raziskovalnega programa se uvrsti v ocenjevanje le, če
so člani nove programske skupine v zadnjih petih letih
(upošteva se pet koledarskih let pred letom objave poziva oziroma razpisa, tj. v obdobju 2014–2018) dosegli
minimalni obseg sredstev v povprečju najmanj 0,5 FTE
letno, preračunano v sredstva cenovne kategorije A.
Med sredstva, pridobljena na razpisih agencije za raziskovalne projekte, štejejo sredstva, pridobljena v okviru
prijavitelja in izvajalcev novega raziskovalnega programa. Kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega
projekta se upoštevajo sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki
jih je imel posamezni član predlagane nove programske
skupine znotraj RO, navedenih v 10. točki prijave.
V prvem letu financiranja novega raziskovalnega
programa se sestava programske skupine, navedena
v prijavi na javni razpis, ne more spreminjati.
5.5. Izpolnjevanje pogojev
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati
pogoje iz 5.1. točke javnega razpisa, ki so določeni za
vedo oziroma primarno raziskovalno področje, ki ga prijavitelj navede v prijavi na javni razpis.
Pogoji iz 5.1. točke in prvega odstavka 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega razpisa, razen pogoja zaposlitve vodje raziskovalnega programa pri prijavitelju. V primeru neizpolnjevanja
pogojev se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije.
Pogoj zaposlitve vodje iz drugega odstavka 5.1. točke javnega razpisa mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa in tudi
med izvajanjem raziskovalnega programa. V nasprotnem primeru se pogodba ne sklene.
Pogoji iz drugega odstavka 5.2. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa in tudi med
izvajanjem raziskovalnega programa.
Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine
iz tretjega odstavka 5.2. točke javnega razpisa agencija
preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega
raziskovalnega programa, pri čemer upošteva sestavo
programske skupine, ki jo prijavitelj navede v prijavi na
javni razpis. Če programska skupina ne izpolnjuje pogo-
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jev iz tretjega odstavka 5.2. točke javnega razpisa, se
pogodba ne sklene.
Pogoji iz 5.3. točke javnega razpisa morajo biti izpolnjeni tudi med izvajanjem raziskovalnega programa.
Pogoj iz prvega odstavka 5.4. točke javnega razpisa mora biti izpolnjen na dan zaključka javnega razpisa.
V nasprotnem primeru se prijava zavrne s sklepom direktorja agencije. Prijava novega raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki ne izpolnjuje pogoja iz drugega
odstavka 5.4. točke javnega razpisa, se ne uvrsti v ocenjevalni postopek in se na predlog Znanstvenega sveta
agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) zavrne z odločbo
ministra, pristojnega za znanost.
6. Elementi ocenjevanja prijav
6.1. Kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalniki, merila za
ocenjevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in
konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in
H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).
Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
– Znanstvena odličnost raziskovalcev,
– Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
– Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
– Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska
odličnost,
– Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.
Kazalniki za ocenjevanje prijav so:
a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
– Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
– Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih
mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).
b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo
naslednji kazalniki:
– Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
– Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
– Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).
c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju
Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:
– Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni
in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
– Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
– Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).
d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se
uporabljajo naslednji kazalniki:
– Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih
izzivov (kazalnik 4.1.);
– Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim
vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
– Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).
e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih
rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:
– Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
– Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
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6.2. Kriteriji, kazalniki in merila za določitev obsega
financiranja – za prijave iz 4.1. in 4.2. točke
Kriterija in kazalniki, ki se upoštevajo pri vrednotenju programskih skupin za določitev obsega financiranja raziskovalnih programov, ter postopek vrednotenja
programskih skupin, ki ga izvede agencija, so določeni
v 67. členu pravilnika o postopkih.
Vrednotenje programskih skupin se izvede za vse
raziskovalne programe, ki se izvajajo v letu 2019, razen
za prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke
javnega razpisa.
Kriterija za vrednotenje programskih skupin sta:
– znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem
besedilu: znanstveni kriterij);
– relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).
Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:
– Skupna ocena raziskovalnega programa (kazalnik 1.9.);
– Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje
raziskovalnih projektov (kazalnik 1.10.).
Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja naslednji kazalnik:
– Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (kazalnik 2.1.).
Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in
2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz
drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
– sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih
projektov – MED;
– sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov – MIN.
Merila za vrednotenje kazalnikov in vrednosti meril
so konkretizirani v metodologiji (poglavje H. Raziskovalni
programi, podpoglavji IV. Vrednotenje programskih skupin za povečanje financiranja raziskovalnih programov in
VI. Vrednotenje programskih skupin za določitev letnega
obsega financiranja raziskovalnih programov v ocenjevalnem postopku prijav na javni poziv in javni razpis).
Pri vrednotenju programskih skupin, razen za kazalnik 1.9. Skupna ocena raziskovalnega programa, bo
agencija upoštevala sredstva iz drugih virov za obdobje
zadnjih petih let (2014–2018), vključno s podatki, pridobljenimi od raziskovalnih organizacij na podlagi poziva
v letu 2019 za posredovanje podatkov o vpetosti članov programskih skupin – Sredstva iz drugih virov. Pri
kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje
raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih
projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj RO, ki izvaja raziskovalni program. V primeru univerz, ki so hkrati tudi JRO, se podatki pri kazalniku
1.10. in pri kazalniku 2.1. upoštevajo v okviru članice
univerze, ki izvaja raziskovalni program.
Rezultat vrednotenja programskih skupin so ocene
raziskovalnih programov (A, B, C) ter podatek o največjem možnem povečanju letnega obsega financiranja
raziskovalnega programa za tiste raziskovalne programe, ki imajo najmanj eno oceno A pri znanstvenem in
relevančnem kriteriju.
7. Izbor prijav
Ocenjevanje prijav in določitev obsega financiranja
raziskovalnih programov, predlaganih za podelitev koncesije, bo agencija izvedla na način in po postopkih, ki
so določeni v pravilniku o postopkih, javnem razpisu in
metodologiji, pri čemer bo upoštevala tudi sklep MIZŠ.
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7.1. Ocenjevanje prijav
Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita
najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih
v 6.1. točki javnega razpisa, tako da izpolni ocenjevalni
obrazec, ki vsebuje številčne ocene po zgoraj navedenih
kriterijih iz 76. člena pravilnika o postopkih.
Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke
natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno
oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.
Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave
uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata
usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen
pa predstavlja skupno oceno prijave.
Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za
ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh
ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot
skupna ocena prijave.
V postopek za določitev obsega financiranja oziroma izbora prijav, ki ga izvede ZSA, se lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja
prijav doseže skupno oceno, višjo od 14,0 točk. Prijava,
ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene,
višje od 14,0 točk, se na predlog ZSA zavrne z odločbo
ministra, pristojnega za znanost.
7.2. Določitev obsega financiranja – sproščena
sredstva
Skupno financiranje raziskovalnih programov znotraj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.
Na podlagi rezultatov vrednotenja programskih skupin ZSA za raziskovalne programe RO s koncesijo, ki
imajo več kot en raziskovalni program, oblikuje skupno
lestvico raziskovalnih programov, v okviru katere razvrsti
prijave raziskovalnih programov v štiri skupine, in sicer:
– v prvi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem in najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v drugi skupini so raziskovalni programi, ki imajo
najmanj eno oceno A pri znanstvenem ali najmanj eno
oceno A pri relevančnem kriteriju;
– v tretji skupini so raziskovalni programi, ki nimajo nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem
kriteriju;
– v četrti skupini so novi raziskovalnih programi.
Raziskovalne programe tistih RO s koncesijo, ki
imajo po eno prijavo raziskovalnega programa, ZSA
razvrsti po vedah, in sicer po padajočem vrstnem redu
skupne ocene prijave.
ZSA v postopku za določitev obsega financiranja
za raziskovalne programe posamezne RO s koncesijo
najprej ugotovi obseg sredstev raziskovalnih programov,
ki so v postopku ocenjevanja (sproščena sredstva), pri
čemer ZSA upošteva tudi rezultate morebitnega javnega
poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2019.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnim programom iz prve in druge skupine skupne lestvice določi v okviru sproščenih sredstev raziskovalnega
programa v letu 2019.
Na predlog ZSA se obseg financiranja raziskovalnih
programov iz tretje skupine skupne lestvice zmanjša za
najmanj tri odstotke in največ 20 odstotkov. Če je razlika do povprečne vrednosti merila pri kazalniku 1.10.
iz tretjega odstavka 67. člena pravilnika o postopkih
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manjša, se obseg raziskovalnega programa zmanjša
za to razliko. Če bi se na ta način obseg raziskovalnega
programa zmanjšal pod minimalni obseg financiranja iz
66. člena pravilnika o postopkih, ZSA predlaga financiranje v minimalnem obsegu. Enako velja za edino prijavo
raziskovalnega programa RO s koncesijo, ki nima nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju.
Pri določitvi obsega financiranja novih raziskovalnih
programov iz 4.3. točke javnega razpisa, ZSA upošteva
obseg raziskovalnih ur, naveden v prijavi, obseg sproščenih sredstev, okvirni razrez sredstev po vedah iz
sklepa MIZŠ in 4.1. točke javnega razpisa, skupno oceno prijave ter 73. člen pravilnika o postopkih.
Prijave novih raziskovalnih programov iz 4.3. točke
javnega razpisa, za katere ni dovolj razpoložljivih sredstev (sproščena sredstva v letu 2019) glede na obseg
ur, navedenih v prijavi, se zavrnejo z odločbo ministra,
pristojnega za znanost.
ZSA nato sprejme predlog sklepa o izboru prijav
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po prvem koraku),
s katerim pri posameznem raziskovalnem programu,
ki ga predlaga v izbor za financiranje, določi tudi letni
obseg programa v efektivnih urah raziskovalnega dela.
S 74. členom pravilnika o postopkih je opredeljen postopek določitve obsega raziskovanih programov
v drugem koraku, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj RO.
Če na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku na RO
ostanejo nerazporejena sredstva in ima RO več kot en
raziskovalni program, agencija o tem obvesti prijavitelja
oziroma ostale izvajalce zavrnjenega ali zmanjšanega raziskovalnega programa. Agencija pozove RO, da
v roku, ki ni krajši od desetih delovnih dni od dneva oddaje poziva, agenciji sporoči, na katere druge raziskovalne programe RO, ki jih je mogoče povečati, predlaga
prerazporeditev sredstev. Če RO predloga prerazporeditve sredstev ne pošlje pravočasno, ni več upravičena
do teh sredstev. Agencija s pozivom pošlje tudi seznam
raziskovalnih programov RO, ki jih je mogoče povečati,
in maksimalni obseg povečanja za posamezni raziskovalni program. Agencija o nerazporejenih sredstvih ne
obvešča tiste RO, ki nima raziskovalnega programa, ki
ga je mogoče povečati, oziroma ima le en raziskovalni
program, ki ga je mogoče povečati.
Pravočasne predloge RO o prerazporeditvi sredstev zaradi zmanjšanja obsega financiranja ali zavrnjenih prijav raziskovalnih programov obravnava ZSA
in sprejme predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev
(v nadaljnjem besedilu: sklep ZSA po drugem koraku).
Če raziskovalni program izvaja več RO, obseg financiranja raziskovalnega programa velja za celotno
obdobje izvajanja raziskovalnega programa in ga izvajalci raziskovalnega programa ne morejo prerazporejati
iz ene v drugo RO.
8. Podelitev koncesije za izvajanje raziskovalnega
programa in dodatni program dela
Minister, pristojen za znanost, na podlagi sklepa
ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku izda odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki
raziskovalnih programov oziroma odločbe o zavrnitvi
prijave.
Za raziskovalni program, pri katerem se zaradi prerazporeditve sredstev znotraj RO financiranje poveča
za več kot 170 raziskovalnih ur letno, je matična RO
dolžna agenciji predložiti dopolnjen program dela za
dodatno odobrena sredstva za izvajanje raziskovalnega
programa v roku 15 dni od prejema odločbe ministra,
pristojnega za znanost.
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9. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov in
način plačila koncesionarja
Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo 4.1. in
4.3. točke javnega razpisa znaša 1.325.000 EUR, pri
čemer se navedeni obseg poveča v skladu s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2019.
Javni razpis bo realiziran v skladu s proračunskimi
možnostmi.
Okvirni letni obseg sredstev iz prvega odstavka te
točke se za realizacijo javnega razpisa poveča za obseg
sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje
v skladu s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne izteče v letu 2019 in so predmet odobrenih
preoblikovanih raziskovalnih programov ter za obseg
povečanja financiranja raziskovalnih programov na podlagi rezultatov morebitnega javnega poziva za oddajo
prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, objavljenega v letu 2019.
Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije. Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila
agencija.
10. Obdobje in začetek trajanja koncesije: izbrane
koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih
raziskovalnih programov je 1. 1. 2020.
11. Razpisna dokumentacija in pravne podlage za
izvedbo javnega razpisa
Razpisna dokumentacija in pravne podlage:
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019: Prijavna vloga;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja;
– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca
raziskovalnega programa;
– Ocenjevalni list;
– Vzorec izjave prijavitelja in izvajalcev raziskovalnega programa;
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 1,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18
– ZNOrg);
– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17);
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list
RS, št. 53/16);
– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2019,
št. 0140-61/2018/14 z dne 29. 1. 2019;
– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017,
št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41
z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018,
št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, št. 6319-2/2013-44
z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018,
št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, št. 6319-2/2013-47
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z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018,
št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, št. 6319-2/2013-50
z dne 17. 12. 2018, št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019
in št. 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019.
Navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.
12. Prijava na javni razpis
Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO
s koncesijo in JRO, je prijavitelj (matična raziskovalna
organizacija) na javni razpis tista RO s koncesijo, pri
kateri je ob podpisu pogodbe o izvajanju in financiranju
raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa
odda/jo prijavo v skladu s 13.3. točko javnega razpisa.
Prijava na javni razpis (Obrazec Prijavna vloga
ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019) mora biti izpolnjena
v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28.
in 32. točke Prijavne vloge se v primeru izbranih prijav
iz 4.1. in 4.2. točke javnega razpisa šteje kot zaključno
poročilo.
12.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«
Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 2019 (tip
prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), mora
biti obvezno priložen sporazum, sklenjen med vsemi
izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni program.
S sporazumom se za nadaljnje obdobje financiranja
določi razporeditev vseh sproščenih raziskovalnih ur
v letu 2019. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki
v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala
raziskovalnega programa.
Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma
ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave,
bo agencija prijavo za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
12.2. Tip prijave »Nova prijava«
Sporazum med izvajalci novega raziskovalnega programa (tip prijave »Nova prijava«), navedenimi
v 10. točki prijave, ni potreben.
12.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«
V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje«) mora prijavitelj o svoji nameri do
20. 3. 2019 obvestiti agencijo, da mu lahko pravočasno
omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. V primeru
združitve raziskovalnih programov, katerih cenovna kategorija ni enaka, agencija v roku treh delovnih dni prijavitelju sporoči letni obseg raziskovalnih ur, da prijavitelj
lahko navede v 9. točki prijave.
K prijavi preoblikovanega/ih raziskovalnega/ih programa/ov mora biti obvezno priložen sporazum, sklenjen
med vsemi izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni/e
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev
raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih programov. Stranka sporazuma mora biti tudi RO,
ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala
raziskovalnega programa.
Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi oziroma
ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev prijave,
bo agencija prijavo oziroma prijave za preoblikovanje
raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.
Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko
k prijavi.
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12.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu
agencije eObrazci
Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu
agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).
Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani
v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavitelja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov
prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal
je možna na dva načina:
– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA,
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega portala, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev
prijavitelja ali agencija).
13. Oddaja prijav – način, oblika in rok
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, določeni v točki 13.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom), ali na način, določen v točki 13.2.
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu s 13.1. in
13.2. točko javnega razpisa.
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja izvaja/jo tudi JRO ali druge RO s koncesijo, se pri oddaji prijave upošteva tudi postopek, ki je
opredeljen v 13.3. točki javnega razpisa.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji
dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
13.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019/ na spletnem portalu
agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik
oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).
Prijava mora biti oddana do vključno 4. 4. 2019 do
14. ure. Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci
do vključno 4. 4. 2019 do 14. ure.
13.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in
odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavna
vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava/2019/) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Razpis za programe«
ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 4. 4. 2019 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 4. 4. 2019 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
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tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 4. 4. 2019 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
13.3. Oddaja prijave za izvajalce raziskovalnega
programa
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga
poleg prijavitelja RO s koncesijo izvaja/jo tudi JRO ali
druge RO s koncesijo, mora prijavitelj oddati tudi izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb vseh izvajalcev
raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave.
Izjava mora z oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v Sloveniji, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do vključno 4. 4.
2019 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
Vzorec izjave iz prejšnjega odstavka je sestavni del
razpisne dokumentacije.
13.4. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 13.1. – elektronska; točka 13.2. – elektronska in tiskana) ter vsebuje
vse zahtevane priloge, kot določa javni razpis.
13. 5. Pogoji dopolnjevanja prijav
Dopolnjevanje prijave je možno v primeru manjkajočih prilog iz 12. 1. in 12.3. točke ter manjkajoče izjave
iz 13.3 točke javnega razpisa oziroma v primeru manjših odstopanj od razpisne dokumentacije, ki v skladu
s postavljenimi kriteriji ocenjevanja oziroma vrednotenja
prijav raziskovalnih programov ne vplivajo na vsebino
prijave, ocenjevanje oziroma vrednotenje prijave glede
na preostale prijave, ki so prispele na javni razpis.
Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno
s pravilnikom o koncesiji.
14. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 8. 4.
2019, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem. Če
z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija
prijavo odprla.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru prijav: prijavitelji bodo o rezultatih izbora prijav obveščeni z vročitvijo odločbe ministra, pristojnega za znanost, predvidoma v decembru 2019.
16. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni
strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Kontaktne osebe: Silvia Bodanec (tel. 01/400-59-34),
Ernesta Mlakar (tel. 01/400-59-74) in Urša Novak
(tel. 01/400-59-40).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 6316-2/2019-1

Ob-1400/19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 8. člena v zvezi s 185. členom Pravilnika
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o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih)
in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 –
ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg
in 9/19) ter ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja
prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017
– uradno prečiščeno besedilo št. 4, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, št. 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, št. 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
št. 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, št. 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, št. 6319-2/2013-49 z dne 19. 11.
2018, št. 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
št. 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019 in št. 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019, poglavje M – Znanstvene monografije
(v nadaljnjem besedilu: metodologija) in v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih
objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020,
št. 60300-5/2015/5 z dne 3. 9. 2015, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij
v letu 2019
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na
vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev
(imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov
s spremno študijo in komentarjem;
– znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot
raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov
s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.
Znanstvena monografija iz tega javnega razpisa
je po uporabi definicije iz sprejetega in veljavnega dokumenta: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, pod oznako (2.01), publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno
in vseobsegajoče obravnava neki problem, vprašanje
ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oziroma
v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno
ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Publikacija
mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem uvrščamo
tudi znanstvene zemljevide. Znanstvenokritične izdaje
vira, ki zajemajo reprodukcijo, prepis ali prevod historičnega vira, uvrščamo v tip 2.28, znanstvene slovarje,
enciklopedije ali leksikone pa v tip 2.26 ali 2.27. Zbornikov s konferenc, zaključnih in drugih poročil o delu na
raziskovalnih nalogah in projektih ipd. (četudi v vezani
obliki) ne uvrščamo v ta tip. Prav tako sem ne uvrščamo
doktorskih disertacij, ki naknadno izidejo kot znanstvene monografije, če v vsebini dela ni nobenih dopolnitev/sprememb. O izjemah odloča za znanost pristojna
državna institucija.
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Agencija ne sofinancira:
– ponatisov znanstvenih monografij;
– ponatisov doktorskih in magistrskih del;
– zbornikov znanstvenih prispevkov na konferencah, kongresih, simpozijih in kolokvijih;
– končnih in drugih poročil o rezultatih raziskav;
– učbenikov, priročnikov in katalogov;
– avtorskih honorarjev avtorjev znanstvenih monografij.
Agencija posameznemu prvemu avtorju (kot je
opredeljen v točki 7.1. javnega razpisa), sofinancira
eno znanstveno monografijo. V primeru, da bo oddana
prijava za posameznega prvega avtorja, ki bo v drugi prijavi prav tako naveden kot prvi avtor, se bo moral opredeliti, katera prijava se upošteva; v nasprotnem primeru
bo agencija upoštevala prijavo, kjer so višja zaprošena
sredstva. Posamezni prvi avtor oziroma (so)avtor lahko
pri več prijavah nastopa kot (so)avtor.
3. Cilji javnega razpisa
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij
s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.
4. Okvirna vrednost javnega razpisa in obdobje ter
način za porabo dodeljenih sredstev
Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za
leto 2019 znaša predvidoma 440.000,00 EUR.
Javni razpis bo realiziran v okviru proračunskih
možnosti. Agencija bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju.
5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije, vpisane v Evidenco RO
pri agenciji;
– društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne
dejavnosti;
– založbe na področju Republike Slovenije in v zamejstvu, pri čemer se za založbe štejejo fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost založništva
(šifra kategorije po SKD J58) ali imajo v aktu o ustanovitvi opredeljeno, da opravljajo navedeno dejavnost.
Kot vpis društva v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij
v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti,
ki jo vodi MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_
podrocju_raziskovalne_dejavnosti/) in se uporablja do
vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem
interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah
(Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za
javnopravne evidence in storitve.
6. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
6.1. Pogoji prijave prijavitelja
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– znanstvena monografija mora biti recenzirana
z dvema znanstvenima recenzijama;
– znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
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recenzenta (v primeru, da je znanstvena monografija
do seznanitve prijaviteljev z rezultati javnega razpisa
že izšla, se znanstvena recenzija z imenom in priimkom
recenzenta vloži v znanstveno monografijo);
– znanstvena monografija mora biti urejena in
opremljena po mednarodnih bibliografskih standardih
in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki
Sloveniji (znanstvena monografija mora imeti ustrezen
CIP in ISBN-številko oziroma vse potrebne elemente za
njuno pridobitev);
– znanstveno monografijo in prevod znanstvene
monografije mora prijavitelj dostavi agenciji do 31. 3.
2020;
– finančna konstrukcija znanstvene monografije
mora biti finančno uravnotežena na način, da so prihodki
in odhodki znanstvene monografije enaki;
– prijavitelj za isti namen in isto znanstveno monografijo še ni sofinanciran iz državnega proračuna na
podlagi drugih javnih razpisov;
– prijavitelj ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči po pravilu »de minimis«;
– prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja;
– prijavitelj je dolžan zagotoviti del lastnih sredstev
oziroma sredstev iz drugih virov;
– za posamezno znanstveno monografijo lahko prijavitelj na ta javni razpis odda samo eno prijavo.
Pri prevodu znanstvene monografije tujega avtorja
v slovenski jezik se upoštevajo že objavljene recenzije
v publikaciji. Če tuja znanstvena monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, objavljenih recenzij nima, prijavitelj prijavi priloži dve znanstveni recenziji.
6.2. Pogoji za recenzenta znanstvene monografije
Recenzent znanstvene monografije je lahko slovenski ali tuji državljan, ki ima doktorat znanosti v okviru
vede prijavljene znanstvene monografije in habilitacijo
v predavateljski naziv (docent, izredni profesor ali redni
profesor) oziroma ustrezen raziskovalni naziv (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik).
Recenzent znanstvene monografije z izjavo zagotovi, da je monografija znanstveno delo.
Recenzent znanstvene monografije ne sme biti
v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije. Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se
navzkrižje interesa recenzenta znanstvene monografije
upošteva samo z avtorjem znanstvene monografije, za
katerega agencija izvaja ocenjevalni postopek.
Za navzkrižje interesa se upošteva definicija drugega, tretjega in četrtega odstavka 229. člena pravilnika
o postopkih, ki določa, da za navzkrižje interesa velja neposredno sorodstveno razmerje (zakonec, otroci,
posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre ter osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski
skupnosti), neposredno zaposlitveno razmerje (članstvo
iste programske, projektne skupine ali raziskovalne skupine), neposredno raziskovalno sodelovanje (skupni
znanstveni proizvod v zadnjih treh letih, pri čemer se
uredništvo ne šteje kot navzkrižje interesov).
Recenzent znanstvene monografije na tem javnem
razpisu ne sme sodelovati s svojim predlogom raziskovalne dejavnosti (ne sme nastopati kot avtor znanstvene
monografije, za katerega agencija izvaja ocenjevalni
postopek).
Znanstvena recenzija mora biti objavljena v sofinancirani znanstveni monografiji z imenom in priimkom
recenzenta. Recenzenti znanstvene monografije nimajo
pristojnosti recenzentov iz 225. in 226. člena pravilnika
o postopkih in se zato njihovo ime in priimek lahko objavi.
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Podatki o recenzentih znanstvenih monografij in
znanstvene recenzije so sestavni del prijavne dokumentacije.
7. Ocenjevanje prijav
7.1. Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, kriteriji ocenjevanja in točkovanje
Prijave ocenjuje strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje direktor. Število članov komisije določi direktor.
Člani so lahko zunanji ali zaposleni v agenciji. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Strokovna komisija lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov.
Strokovna komisija ocenjuje prijave na podlagi dveh
kriterijev, in sicer:
– A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja),
– B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije.
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Za ocenjevanje znanstvenih monografij po kriteriju A. Znanstvena odličnost raziskovalca (avtorja) se
uporablja kazalnik – Kakovost objav (ocena A1 vključno
z ločeno obravnavo nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A'', A' in A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja iz Tabele 1. Za ocenjevanje
znanstvenih monografij po kriteriju B. Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene monografije se uporablja
kazalnik Znanstvena odličnost recenzenta znanstvene
monografije (ocena A1 vključno z ločeno obravnavo
nadpovprečne znanstvene uspešnosti v obliki A'', A' in
A1/2), po metodologiji agencije za vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti, kot izhaja
iz Tabele 1. Agencija bo za izračun ocene uporabila
podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) na
dan zaključka javnega razpisa.

Tabela 1: Kriteriji za ocenjevanje prijav za znanstvene monografije in največje število točk za posamezni kriterij
Kriterij

Kazalnik (ocena)
avtor/recenzent ima evidenčno
številko raziskovalca pri agenciji
A. Znanstvena odličnost Kakovost objav:
raziskovalca (avtorja)
– ocena A1 vključno z ločeno
obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v obliki
A'', A' in A1/2

Kazalnik (ocena)
avtor/recenzent nima evidenčne številke
raziskovalca pri agenciji
Kakovost objav:
– slovenski avtor (ocena na podlagi
bibliografije avtorja),
– tuji avtor (ocena na podlagi izvirnika ali
podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij,
osnutkov prevodov in navedenih treh
znanstvenih del)
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00
4,00–7,00
1,00 ≤ A1 < 4,00
1,00–3,99
0,00 < A1 < 1,00
0,01–0,99
A1=0,00
0,00
B. Znanstvena odličnost Znanstvena odličnost recenzenta Znanstvena odličnost recenzenta
recenzenta
znanstvene monografije:
znanstvene monografije:
– ocena A1 vključno z ločeno
– slovenski recenzent (ocena na podlagi
obravnavo nadpovprečne
bibliografije avtorja),
znanstvene uspešnosti v obliki
– tuji recenzent (ocena na podlagi
A'', A' in A1/2
navedenih treh najboljših znanstvenih del)
4,00 ≤ A1 ≤ 7,00
4,00–7,00
1,00 ≤ A1 < 4,00
1,00–3,99
0,00 < A1 < 1,00
0,01–0,99
A1=0,00
0,00
Možno število točk

Skupna ocena je sestavljena iz vsote točk po kriteriju A (možnih 30,00 točk) in kriteriju B (možnih 30,00 točk),
razen v primeru, ko je število točk pri enem od kriterijev
enako 0,00 točk, je skupna ocena enaka 0,00 točk. Vse
ocene se določijo za obdobje zadnjih 5 let. Upoštevajo
se reference znanstvene odličnosti avtorja in recenzentov na dan zaključka javnega razpisa.
Če ima znanstvena monografija več avtorjev, se
za ocenjevanje znanstvene odličnosti avtorja po kriteriju A upoštevajo samo točke prvega avtorja, ki izkazuje bibliografske kazalnike v sistemu SICRIS. Prvi
avtor je tako tisti, ki prvi iz seznama, ki ga je prijavitelj
navedel v prijavnem obrazcu, izkazuje bibliografske
kazalnike v sistemu SICRIS (ima evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji). Za ocenjevanje znanstvene
odličnosti recenzenta po kriteriju B se pri oceni upoštevajo točke dveh recenzentov, ki ju je prijavitelj na-

Točke

0,00–30,00

30,00
20,00
10,00
0,00
0,00–30,00

30,00
20,00
10,00
0,00
60,00

vedel v prijavnem obrazcu in izkazujeta bibliografske
kazalnike v sistemu SICRIS (imata evidenčno številko
raziskovalca pri agenciji). Upošteva se izračun povprečja točk (in ne povprečja ocen) prvih dveh recenzentov. Vsakemu avtorju/recenzentu se najprej dodeli
ocena (0,00–7,00), na podlagi katere se dodeli točke
(0,00–30,00) skladno z določili iz Tabele 1 v točki 7.1.
javnega razpisa.
Za slovenske avtorje in recenzente znanstvenih
monografij, ki nimajo evidenčne številke raziskovalca pri agenciji, strokovna komisija na podlagi mnenja
strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti poda na
podlagi priloženih bibliografij avtorjev in recenzentov.
Za tuje avtorje znanstvenih monografij, ki se prevajajo v slovenski jezik, strokovna komisija na podlagi
mnenja strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti
poda na podlagi priloženega izvirnika ali priloženih
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podatkov o izvirniku, znanstvenih recenzij, osnutkov
prevodov in treh navedenih avtorjevih znanstvenih del,
razen v primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali
drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti. V primeru, kadar zaradi časovne oddaljenosti ali
drugih okoliščin drugih del avtorja ni mogoče pridobiti,
strokovna komisija na podlagi mnenja strokovnih teles
pri delu ocene znanstvene odličnosti, namesto treh avtorjevih znanstvenih del, upošteva pomen znanstvene
monografije za slovenski znanstveni prostor in aktualnost znanstvene monografije. Za tujega recenzenta
znanstvene monografije strokovna komisija na podlagi
mnenja strokovnih teles oceno znanstvene odličnosti
poda na podlagi navedenih treh najboljših recenzentovih znanstvenih del.
7.2. Uvrstitev v kategorije glede na dosežene točke
Posamezna prijava lahko doseže največ 60,00 točk.
Na podlagi doseženih točk se prijavo uvrsti v eno od treh
kategorij, in sicer:

– I. kategorija: prijave, ocenjene nad 30,00 in do
60,00 točk;
– II. kategorija: prijave, ocenjene med 21,00 in
30,00 točkami;
– III. kategorija: prijave, ocenjene z manj kot
21,00 točkami.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v prvi dve kategoriji, se odobri sofinanciranje,
in sicer:
– I. kategoriji pripada 100 % delež sredstev glede
na izračunani sofinancirani znesek;
– II. kategoriji pripada 75 % delež sredstev glede na
izračunani sofinancirani znesek.
Znanstvenim monografijam, ki se pri ocenjevanju
uvrstijo v III. kategorijo, se ne odobri sofinanciranja.
7.3. Normativi za izračun zneska sofinanciranja
Za izračun višine sredstev za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

Tabela 2: Vrste stroškov
(A) tisk in vezava
(B) oblikovanje in računalniški prelom
(C) lektoriranje
(D) stroški prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik
(E) stroški prevoda monografije slovenskega avtorja v tuj jezik
(F) lektoriranje prevoda monografije slovenskega avtorja (v tujem jeziku)

Vrednost na enoto v EUR:
0,20 EUR na avtorsko polo (a)
30 EUR na avtorsko polo (b)
40 EUR na avtorsko polo (c)
270 EUR na avtorsko polo (d)
350 EUR na avtorsko polo (e)
60 EUR na avtorsko polo (f)

Avtorska pola besedila obsega 30.000 znakov
s presledki. Kjer narava monografije nujno zahteva ilustrativno gradivo, katerega obseg vpliva na končni obseg izdane monografije, se pri izračunu upošteva obseg
10 strani publikacije formata a5/b5 oziroma 5 strani formata a4 kot obseg ene avtorske pole.
7.4. Izračun zneska sofinanciranja
Znesek sofinanciranja se izračuna na naslednji način:
Tabela 3: Formule za izračun zneska sofinanciranja
A. znanstvena monografija
B. prevod monografije tujega avtorja v slovenski
jezik
C. prevod monografije slovenskega avtorja v tuj
jezik
D. digitalna izdaja znanstvene monografije

((št. avtorskih pol × naklada × a) +
(št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × d) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × e) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
ali
((št. avtorskih pol × f) × 70 %) x pripadajoč % delež kategorije
((št. avtorskih pol × b) +
(št. avtorskih pol × c)) x pripadajoč % delež kategorije

Opomba: Vrednost a, b, c, d, e, f pri formulah je določena v Tabeli 2 v točki 7.3.

Agencija sofinancira izdaje znanstvenih monografij
v tiskani obliki do naklade največ 300 izvodov in obsega
do 25 avtorskih pol. Sofinancirani znesek lahko znaša
največ 8.000,00 EUR na znanstveno monografijo.
Višina zneska sofinanciranja je odvisna od uvrstitve
v kategorijo (I. in II.), naklade, obsega znanstvene monografije (v avtorskih polah) ter razpoložljivih finančnih
sredstev, namenjenih javnemu razpisu.
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Postopek izračuna zneska sofinanciranja za posamezno prijavo:
a) agencija najprej za vse prijave izračuna zneske sofinanciranja po formulah iz Tabele 3 iz prvega
odstavka točke 7.4.;
b) v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka višji od zneska zaprošenih sredstev, ki ga je prijavitelj navedel v prijavni vlogi,
se upošteva znesek zaprošenih sredstev; v primeru,
da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega
odstavka nižji od zneska zaprošenih sredstev, se upošteva izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega
odstavka oziroma
v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja
iz točke a) tega odstavka višji od 8.000,00 EUR, se
upošteva znesek 8.000,00 EUR; v primeru, da je izračunan znesek sofinanciranja iz točke a) tega odstavka
nižji od 8.000,00 EUR, se upošteva izračunan znesek
sofinanciranja iz točke a) tega odstavka;
c) agencija na podlagi izračuna iz točke a) tega
odstavka in upoštevajoč omejitvi iz točke b) tega odstavka (upošteva se nižjega od določenih v okviru
omejitev), določi upoštevan znesek sofinanciranja;
d) če vsota vseh (vse prijave v okviru javnega
razpisa) upoštevanih zneskov sofinanciranja preseže
razpoložljiva finančna sredstva javnega razpisa, se
upoštevani zneski sofinanciranja sorazmerno uskladijo z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški izdaje oziroma prevoda znanstvene monografije so tisti stroški, ki nastanejo od
1. 1. 2019 do roka oddaje dokaznega izvoda, določenega v tem javnem razpisu.
Agencija bo izbranim prijaviteljem sofinancirala
naslednje stroške:
a) znanstvene monografije ter kritične izdaje virov s spremno študijo in komentarjem: stroški tiska,
tehnična priprava rokopisa za tisk oziroma digitalno
objavo (stroški oblikovanja in računalniškega preloma), stroški lektoriranja.
b) prevod znanstvenih monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik: stroški prevajanja.
c) prevod znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik: stroški prevajanja oziroma stroški
lektoriranja v tujem jeziku, če je monografija že napisana v tujem jeziku.
d) digitalna izdaja monografije: stroški priprave
rokopisa za digitalno objavo, stroški lektoriranja.
Agencija v primeru prijave prevoda znanstvene
monografije istega avtorja v več tujih jezikov sofinancira prevod le v en tuji jezik. Če je prijavljeni prevod
znanstvene monografije slovenskega avtorja le-ta že
napisal v tujem jeziku, se priznajo samo stroški lektoriranja prevoda.
9. Odločitev o dodelitvi sredstev: na podlagi izvedenega točkovanja v skladu z opredeljenimi kriteriji
strokovna komisija izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav za sofinanciranje
znanstvenih monografij in ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo in potrditev. Na podlagi predloga sklepa Znanstvenega sveta agencije o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij,
direktor sprejme obrazloženi sklep o izboru prijav.
10. Odprti/prosti dostop
Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki so v obdobju od leta 2015
do leta 2020 prejemniki nacionalnih javnih sredstev,
si morajo prizadevati zagotoviti izdajo znanstvenih
monografij v poslovnem modelu, ki omogoča odprti
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dostop do celotnih besedil sofinanciranih digitalnih
znanstvenih monografij, v skladu z veljavno Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav
in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020.
Prijavitelji morajo zagotovili prost dostop do spletnih izdaj sofinanciranih digitalnih znanstvenih monografij.
11. Način, oblika in rok za oddajo prijav
I. Tiskana prijava
a) Tiskana prijava mora vsebovati in jo sestavljajo:
– prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2019;
– digitalno različico znanstvene monografije (z
vsemi prilogami) na elektronskem nosilcu podatkov
v formatu PDF (ne velja za prevode tujih avtorjev
v slovenski jezik oziroma za že natisnjene monografije
(v zadnjem primeru se priloži izvod));
– pri znanstvenih prevodih tujih avtorjev v slovenski jezik je potrebno priložiti izvirnik tujega avtorja ali
podatke o izvirniku, znanstvene recenzije, osnutek
prevoda, ki mora biti opremljen s podatki in referencami prevajalca; če izvirnika tujega avtorja ni možno
priložiti, mora prijavitelj v prijavi navesti avtorjeve podatke, naslov in jezik izvirnika, iz katerega se prevaja,
leto in kraj izida ter ime založbe; če tuja znanstvena
monografija, ki se prevaja v slovenski jezik, ima že
objavljene znanstvene recenzije, se te upoštevajo;
– za že natisnjene znanstvene monografije slovenskih avtorjev (v letu 2019) je potrebno priložiti
izvod izvirnika;
– pogodbo avtorja s tujim založnikom (v primeru
prevoda slovenskega avtorja v tuj jezik) oziroma pisno
dokazilo, da je znanstvena monografija sprejeta v program pri tujem založniku (če bo delo izšlo v tujini);
– dve podpisani recenziji z imenom in priimkom
recenzenta znanstvene monografije;
– podpisana izjava recenzenta (izjava, da izpolnjuje zahtevane pogoje za znanstvenega recenzenta,
izjava o nepristranskosti, izjava o ravnanju z dokumenti in izjava, da je recenzirana monografija znanstveno delo (obrazec ARRS-ZM-JR-REC-IZJ-2019));
– obrazec za dodeljevanje pomoči »De minimis«
ARRS-MS-JR-DP-2019 (izjava je obvezna le, če je
prijavitelj gospodarska družba);
– v primeru, da je prijavitelj založba in da nima
registrirane dejavnosti založništva (šifra kategorije
po SKD J58), mora kot dokazilo predložiti akt o ustanovitvi.
b) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih
ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za
sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu
2019« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na
naslov agencije do vključno torka, 9. 4. 2019, do
14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno na pošto iz Slovenije in tujine, s poštnim žigom – 9. 4. 2019 do 14. ure. V vsaki ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019« je lahko
le ena prijava. Prijavitelj, ki prijavlja več znanstvenih
monografij, mora vsako prijavno vlogo poslati v ločeni
ovojnici.
II. Elektronska prijava
Prijavni obrazec ARRS-ZM-JR-Prijava-2019 mora
prijavitelj poslati v enem izvodu tudi v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenemonografije@arrs.si,
pri čemer je za identičnost vsebine (tiskane in elek-
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tronske oblike prijavnega obrazca) odgovoren prijavitelj. Zaradi avtomatične obdelave podatkov je zaželen
format .doc, ki ga morajo prijavitelji kot prilogo z nazivom ARRS-ZM-JR-Prijava-2019-Priimek.doc, kjer je
Priimek priimek prvega avtorja knjige, posredovati
na elektronski naslov: razpis-znanstvenemonografije@arrs.si do vključno torka, 9. 4. 2019, do 14. ure.
Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v navedenem roku oddane v obeh oblikah – tiskani in elektronski.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo
na agencijo v roku, določenem v tem javnem razpisu.
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku
ocenjevanja ne bo upoštevala.
12. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma dne 11. 4. 2019 ob 9. uri
v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnosti
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno
označene ovojnice.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
14. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo
od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na
spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
15. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri
Panič osebno ali po tel. 01/400-59-24, vsak delavnik
od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1405/19
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih
poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JR SPK 2019)
1. Pravna podlaga: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16), Zakon o spodbujanju investicij (Uradni
list RS, št. 13/18), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
L 352/1, 24/12/2013), Shema de minimis z nazivom

»Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), Čistopis Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT
Slovenija za leto 2018 in Čistopis Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za leto 2019, ki ju
je sprejel Svet agencije na svoji 27. dopisni seji dne
2. 8. 2018 in h katerima je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 24. 8. 2018,
št. 302-42/2017/35, Pogodba št. C2130-19-090001
o izvajanju in financiranju spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih investicij v letu 2019 med
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in
Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije z dne 12. 12. 2018, Dodatek št. 1 k Pogodbi št. C2130-19-090001 o izvajanju in financiranju
spodbujanja internacionalizacije in tujih neposrednih
investicij v letu 2019 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z dne 6. 2. 2019.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
Izvajalski organ: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT Slovenija).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati
mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih
z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnost
slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost
je usmerjena v:
– krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji,
institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi
za poslovanje na tujem trgu;
– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na
trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni
klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi
priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni
klubi delujejo,
– promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati:
– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim
podjetjem;
– informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
– posredovanje najmanj 250 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

11 / 22. 2. 2019 /

Stran

3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
SKLOP
AKTIVNOSTI
Organizacija in
izvedba poslovnih
dogodkov

OPIS AKTIVNOSTI

POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV
– organizacija in izvedba poslovnega
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
dogodka v obliki poslovne konference,
mesečnem poročilu*
foruma, okrogle mize, panela ali
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
matchmakinga
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 15 podjetij in institucij
– prisotnost tako slovenskih kot tujih podjetij
– traja najmanj 90 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba gospodarske
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
delegacije
mesečnem poročilu*
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– program delegacije sestavljen iz plenarnega
dela in individualnih srečanj med udeleženimi
podjetji
– udeležba najmanj 4 slovenskih in 8 tujih podjetij
na delegaciji v tujini
– udeležba najmanj 8 slovenskih in 4 tujih podjetij
na delegaciji v Sloveniji
– traja najmanj 4 ure
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba seminarja
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
in informativne predstavitve načina in
mesečnem poročilu*
možnosti poslovanja na tujem trgu
– vabilo na dogodek je objavljeno na portalu
Izvozno Okno najmanj tri tedne pred dogodkom*
– udeležba najmanj 10 slovenskih podjetij
– vsebuje predstavitev tujega poslovnega okolja,
značilnosti poslovanja na tujem trgu, napotke
podjetjem za prvi vstop in primere dobre prakse
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
– organizacija in izvedba predstavitve
– predhodna najava dogodka v vsebinskem
slovenskega poslovnega in investicijskega mesečnem poročilu oziroma direktno skrbniku
okolja in ponudbe slovenskega
pogodbe na SPIRIT Slovenija
gospodarstva v tujini
– predhodni dogovor s skrbnikom pogodbe na
SPIRIT Slovenija o vsebini predstavitve
– udeležba najmanj 10 tujih podjetij in institucij
– traja najmanj 60 minut
– navedba organizatorjev na vabilu, programu in
drugih gradivih*
– navedba SPIRIT Slovenija in MGRT kot
sofinancerja na vabilu in programu*
Aktivna udeležba na – udeležba zaposlenih v slovenskem
ni posebnih pogojev
poslovnih dogodkih poslovnem klubu na poslovnih dogodkih,
organiziranih s strani drugih poslovnih
subjektov, z namenom posredovanja
informacij o tujem poslovnem okolju
slovenskim podjetjem oziroma informacij
o slovenskem poslovnem okolju tujim
podjetjem
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SKLOP
AKTIVNOSTI
Informiranje
slovenskih in tujih
podjetij

OPIS AKTIVNOSTI

– direktno posredovanje informacij
slovenskim podjetjem o tujem poslovnem
okolju in poslovnih priložnostih na tujem
trgu
– direktno posredovanje informacij
tujim podjetjem (potencialnim kupcem
slovenskih izdelkov/storitev oziroma
potencialnim tujim investotorjem)
o slovenskem poslovnem okolju in ponudbi
slovenskega gospodarstva
Poglobljeno
– priprava informacij o tujem trgu po meri
svetovanje
slovenskega podjetja
slovenskim
– zagotavljanje informacij o potencialnih
podjetjem
tujih poslovnih partnerjih za slovensko
podjetje
– pomoč pri vzpostavitvi stikov
s potencialnimi tujimi poslovnimi partnerji
in organizacija sestankov
– organizacija predstavitve slovenskega
podjetja in njegovih izdelkov/storitev pred
skupino tujih podjetij – potencialnih tujih
partnerjev
Zagotavljanje
– posredovaje poslovnih novic za objavo
prispevkov za
na Izvoznem Oknu
objavo na Izvoznem – posredovanje konkretnih poslovnih
Oknu
priložnosti za objavo na Izvoznem Oknu
Promocija
– priprava in posredovanje informacij
slovenskega
o slovenskem gospodarstvu za tujo javnost
gospodarstva in
– priprava člankov in oglasov
poslovnega okolja o slovenskem gospodarstvu za tuje medije
– zakup tujih medijev za objavo člankov in
oglasov o sloveskem gospodarstvu
– promocija slovenskega gospodarstva na
sejmih in dogodkih v tujini
– vzpostavitev in delovanje showrooma

Promocija
slovenskega
poslovnega kluba
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POGOJI ZA UVRSTITEV AKTIVNOSTI
V POROČANJE IN ČRPANJE SREDSTEV
ni posebnih pogojev

– zagotovljeni stiki s potencialnih tujimi poslovnimi
partnerji
– opravljeni sestanki s potencialnimi
tujimi poslovnimi partnerji oziroma
opravljena predstavitev podjetja in njegovih
izdelkov/storitev pred skupino tujih podjetij,
potencialnih poslovnih partnerjev

– objava prispevkov na Izvoznem Oknu

– predhodna uskladitev vsebine promocijskih
člankov in oglasov o slovenskem gospodarstvu,
objavljenih v tujih medijih, s skrbnikom pogodbe
na SPIRIT Slovenija

– najmanj 30 m2
– prostor na razpolago vsaj do 31. 12. 2019
– razstavljeni izdelki in gradiva najmanj
10 slovenskih podjetij
– promocija slovenskega poslovnega kluba ni posebnih pogojev
na sejmih in poslovnih dogodkih
– priprava promocijskih člankov in oglasov
o aktivnostih slovenskega poslovnega
kluba
– zakup tujih medijev za objavo
promocijskih člankov in oglasov
– priprava in izdelava promocijskih gradiv
– vzpostavitev ali tehnična prenova spletne
strani (največ enkrat letno)

* Pogoj velja le za dogodke, ki bodo izvedeni po podpisu pogodbe o sofinanciranju med slovenskim poslovnim
klubom in SPIRIT Slovenija.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe
poslovnih dogodkov, informiranja podjetij ter poglobljenega svetovanja slovenskim podjetjem, se kot slovensko
podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v Republiki Sloveniji, kjer ima tudi sedež in tam opravlja svojo dejavnost.
V primeru izvajanja aktivnosti organizacije in izvedbe poslovnih dogodkov ter poglobljenega svetovanja
slovenskim podjetjem, se kot tuje podjetje šteje podjetje, ki je registrirano v tujini, kjer ima tudi sedež in tam
opravlja svojo dejavnost.
4. Ciljne skupine/upravičenci: upravičeni prejemniki
sredstev so aktivno delujoči uradno registrirani pravni
subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
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5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna
pojasnila in dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT
Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je uradno registrirana pravna oseba
v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v kateri
ima sedež. Prijavitelj je evidentiran v uradnem registru
najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo
5 let.
4. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
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5. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
6. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
7. Prijavitelj se je seznanil in se strinja z vsemi
pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
8. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene
k vlogi, ustrezajo originalom.
9. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
5.2. Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave javnega razpisa. Delovanje prijavitelja mora biti usmerjeno
v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
državo, v kateri ima prijavitelj sedež, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
2. Prijavitelj ima odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran.
3. Člani prijavitelja, za katere le-ta izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba, so zavezani plačati
članarino, ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega
poslovnega kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov prijavitelja.
4. Prijavitelj mora izkazati članstvo vsaj 15 podjetij, za katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega
kluba. Med podjetja štejemo tudi uradno registrirana
gospodarsko interesna združenja podjetij, pri čemer se
šteje eno združenje za enega člana. Med podjetja se
štejejo tudi tista podjetja, ki so v slovenski poslovni klub
včlanjena preko pooblaščenih fizičnih oseb teh podjetij.
5. Prijavitelj ima sprejet Program dela in Finančni
načrt za leto 2019 ali drug ekvivalenten dokument, ki
vsebuje tudi aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
6. Prijavitelj zagotavlja zaprto finančno konstrukcijo,
kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna finančna
sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih finančnih
sredstev.
7. Prijavitelj ima kontaktno osebo, ki se s predstavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem
jeziku.
8. Prijavitelj ima registrirano in aktivno delujočo
spletno stran, na kateri so objavljene najmanj:
– informacije o storitvah, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– ažurne informacije o aktivnostih, vezanih na delovanje slovenskega poslovnega kluba,
– kontaktni podatki,
– povezava na spletne portale SPIRIT Slovenija
www.izvoznookno.si, www.sloveniapartner.si in www.
investslovenia.si.
9. Prijavitelj ima v Republiki Sloveniji pooblaščenca
za vročitve, ki v imenu subjekta sprejema vse pošiljke
SPIRIT Slovenija in Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo v postopku obravnavanja vloge, prispele
na Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo Prijavitelji, ki
lahko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
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– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) in
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko SPIRIT Slovenija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa vodi komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki
jo s sklepom imenuje odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena oseba.
Vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo
in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega
razpisa, bodo s strani komisije ocenjene v skladu z merili
iz 7. točke javnega razpisa.
Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. prispe na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici, kot je opredeljeno v 12. točki
javnega razpisa,
b. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove
obvezne priloge, določene v poglavju V. razpisne dokumentacije,
c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na posameznih obrazcih.
V primeru, da vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa in/ali ni skladna s predmetom in namenom
javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede,
vloga pa se zavrne.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Merilo
1 Prispevek k pospeševanju
internacionalizacije slovenskega
gospodarstva v letu 2018
2 Članstvo podjetij v letu 2018
3 Obseg in raznolikost načrtovanih
aktivnosti v letu 2019
SKUPAJ

Št. točk
70
20
60
150

Način uporabe meril je opredeljen v poglavju IV.
razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči,
je 150.
Za sofinanciranje bodo lahko izbrani le tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag
najmanj 40 točk.
Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi
dodatno omejitev, in sicer da prijavitelj v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot je višina zaprošene subvencije, ki jo prijavitelj opredeli v točki 5.C.
obrazca št. 1 »Prijava«, ki je del razpisne dokumentacije.
Iz ene države bo izbran le en prijavitelj, ki izvaja
aktivnosti slovenskih poslovnih klubov (v nadaljevanju: klub). V kolikor je država deljena na zvezne države ali zvezne dežele z lastno zakonodajno in izvršilno
oblastjo, je lahko na razpisu izbran en klub za vsako
zvezno državo/deželo. V kolikor bosta iz iste države
oziroma zvezne države/dežele kandidirala dva kluba,
bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz
iste države oziroma zvezne države/dežele, sredstva
dobi klub, ki ima več članov, oziroma v kolikor imajo
klubi enako število članov, dobi sredstva klub, ki je

dalj časa registriran. V kolikor so bili klubi registrirani
na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela
prva.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša
450.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Republike Slovenije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije, za leto 2019.
V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.
SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko
javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi
sredstev prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
9. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinancirala upravičene
stroške v višini največ 80 %.
Prejeta sredstva predstavljajo pomoč de minimis.
De minimis pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list L 352/1, 24/12/2013) in v skladu s shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I).
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz
katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je
pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih
pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta
namen. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko
kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže največje stopnje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči,
ki se uporablja za to pomoč.
10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letu 2019.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se
prične s 1. 1. 2019 in traja do 18. 11. 2019.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, razen v primeru aktivnosti vzpostavitve in
delovanja showrooma, kjer so upravičene tudi aktivnosti, ki bodo plačane znotraj obdobja upravičenosti
in izvedene po datumu obdobja upravičenosti, vendar
najkasneje 31. 12. 2019.
Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za
izplačilo, ki ga posreduje upravičenec.
Vzorec zahtevka za izplačilo je priloga obrazca
št. 5 »Vzorec pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov
z ustreznimi dokazili, ki jih je potrebno predložiti
v skladu z določbami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov
za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu št. 5
»Osnutek pogodbe«, ki je del razpisne dokumentacije.
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Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo je
18. 11. 2019.
Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se
ne morejo uveljavljati kot upravičeni in ne bodo priznani za sofinanciranje.
11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
AKTIVNOST
Organizacija
in izvedba
poslovnih
dogodkov

Aktivna
udeležba na
poslovnih
dogodkih
Informiranje
slovenskih in
tujih podjetij

Poglobljeno
svetovanje
slovenskim
podjetjem

Zagotavljanje
prispevkov za
portal Izvozno
Okno

Promocija
slovenskega
gospodarstva
in poslovnega
okolja

UPRAVIČENI STROŠKI
– stroški organizacije poslovnega
dogodka
– stroški najema prostora in opreme za
izvedbo poslovnega dogodka
– stroški postrežbe na poslovnem
dogodku
– stroški promocije poslovnega
dogodka (izdelava in pošiljanje vabil,
izdelava promocijskih gradiv, panojev
stojnic, medijske objave, vezane na
promocijo dogodka)
– stroški predavateljev
– stroški prevajanja
– stroški dela zaposlenih v okviru
organizacije, promocije in izvedbe
poslovnih dogodkov
– stroški dela zaposlenih

OMEJITEV
DOKAZILA
– največ 70 % vrednosti – fotokopije računov in drugih
pogodbenih sredstev
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– fotografije s poslovnega
dogodka
– kopija vabila na poslovni
dogodek in programa
poslovnega dogodka
– seznam udeležencev
poslovnega dogodka

– stroški dela zaposlenih

– največ 5 ur na
posamezno podjetje

– največ 30 % vrednosti – dokazila o obračunu in
pogodbenih sredstev
izplačilu stroškov plač

– v celoti izpolnjen Seznam
opravljenih informiranj
slovenskih in tujih podjetij, ki je
del vsebinskega mesečnega
poročila
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač
– stroški dela zaposlenih in pogodbenih – največ 40 ur oziroma – v celoti izpolnjeno poročilo
sodelavcev
največ 1.800,00 EUR o opravljenem individualnem
na posamezno podjetje svetovanju
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– stroški pridobivanja virov informacij in – ni omejitev
– posredovani prispevki za
nakupa podatkovnih baz
objavo na Izvoznem Oknu
– stroški prevajanja
– fotokopije računov in drugih
– stroški dela zaposlenih v okviru
dokazil o nastanku upravičenih
zagotavljanja prispevkov za Izvozno
stroškov
Okno
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– stroški priprave informativnih in
– omejitev stroškov,
– fotografije
promocijskih vsebin za tujo poslovno
vezanih na najem in
izvedenih predstavitev
javnost
opremo showrooma,
– kopije medijskih objav
– stroški zakupa medijskega prostora v višini največ 25 %
– kopije promocijskih gradiv
v tujih medijih
pogodbene vrednosti
– seznam podjetij, katerih
– stroški promocije slovenskega
proizvodi so razstavljeni
gospodarstva na sejmih in dogodkih
v showroomu
v tujini
– fotokopije računov in drugih
– stroški prevajanja
dokazil o nastanku upravičenih
– stroški najema prostora za showroom
stroškov
– stroški opreme za showroom
– dokazila o plačilu upravičenih
– stroški dela zaposlenih v okviru
stroškov
promocije slovenskega gospodarstva
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AKTIVNOST
UPRAVIČENI STROŠKI
Promocija kluba – stroški organizacije in
izvedbe predstavitve na sejmih in
dogodkih
– stroški zakupa medijskega prostora
za objavo promocijskih vsebin
– stroški izdelave promocijskih gradiv
– stroški vzpostavitve ali tehnične
prenove spletne strani
– stroški dela zaposlenih v okviru
promocije kluba

Podrobno so upravičeni stroški opredeljeni v poglavju III. razpisne dokumentacije.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 4 »Naslovnica za ovojnico«, ki je
del razpisne dokumentacije.
Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni
javni razpis bremenijo prijavitelja.
Javni razpis bo odprt do vključno 29. 3. 2019 do
13. ure.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih SPIRIT Slovenija najkasneje v 8 delovnih dneh
po datumu za prispetje vlog.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge, ki
bodo pravilno označene.
Vse nepravočasne in/ali nepravilno označene vloge
bodo s sklepom zavržene.
Na odpiranju bo komisija preverila popolnost pravočasnih in pravilno označenih vlog.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji v roku za dopolnitev ne bodo
dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je naveden v razpisni
dokumentaciji.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo
komisija pripravila končni predlog finančne podpore. Na
osnovi končnega predloga finančne podpore bo odgovorna oseba SPIRIT Slovenija ali od nje pooblaščena
oseba s sklepom odločila o razdelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Hkrati s sklepom o dodelitvi sredstev bodo upravičenci preko pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec
v roku osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
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OMEJITEV
DOKAZILA
– največ 20 % vrednosti – fotografije
pogodbenih sredstev
izvedenih predstavitev
– kopije promocijskih gradiv
– kopije medijskih objav
– fotokopije računov in drugih
dokazil o nastanku upravičenih
stroškov
– dokazila o plačilu upravičenih
stroškov
– dokazila o obračunu in
izplačilu stroškov plač

Upravičenec sredstev je dolžan v tridesetih dneh
po prejemu pogodbe o sofinanciranju posredovati dva
podpisana izvoda pogodbe na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.
V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od podpisa
pogodbe.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/.
15. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT
Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov spk@spiritslovenia.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja
najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu
http://www.spiritslovenia.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije
Ob-1363/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in
68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva
in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje
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kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019 (v nadaljevanju: JR2–E–ZALOŽNIŠTVO–2019).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2019 in se
izteče dne 25. 3. 2019.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1364/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in
68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list
RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnega prevajalskega seminarja za
prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji
za leto 2019 (v nadaljevanju: JR3-PREVAJALSKI
SEMINAR–2019).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2019 in se
izteče dne 25. 3. 2019.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 430-5/2019 O401

Ob-1366/19

Občina Krško objavlja v skladu z določili Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), ki se smiselno
uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 8/19), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05), Zakona o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 43/07 – UPB) in Pravilnika o zaščiti
hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09)
javni razpis
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije
lastniških psov in mačk v letu 2019
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk v letu
2019.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je
8.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško, na PP-5005.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene
storitve na mačko in 50,00 EUR bruto cene na psa.
Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem
porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Krško,
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– da imajo v lasti do 5 odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko,
– da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev,
ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2019 do porabe
sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali) in račun za opravljeno storitev s podatki
o lastniku živali,
– za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
7. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se
odda v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov:
Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško. Vse dodatne informacije, ki so
vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih
ur pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec se dobi
na vložišču Občine Krško ali internetni strani občine.
Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni
obrazci.
8. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem
razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi.
Občina Krško
Št. 330-13/2018 O401

Ob-1368/19

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13),
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US, 17/08 in 31/18), Odloka o porabi
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11) in Odloka
o proračunu občine Krško za leto 2019 (Uradni list RS,
št. 8/19) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v občini Krško
iz leta 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer
ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov
(kot so: vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega
roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, v nadaljevanju:
aktivnosti), izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih
odlagališč v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju
z divjadjo in loviščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale v letu 2017.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s programi
in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite
živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska
družina,
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– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v občini Krško,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali
likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj
prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini Krško, glede na obvestilo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
št. 014-42/2018/72. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev prenese v naslednje
proračunsko leto. Sredstva se dodelijo na osnovi
opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.
4. Višina sredstev: višina sredstev je 3.256,86 €
(znesek sredstev, ki jih je prejela Občina Krško od
koncesijske dajatve od lova za leto 2017 v višini
2.746,78 € in ostanek sredstev preteklega leta). Sredstva so planirana v proračunu Občine Krško za leto
2019 na postavki: 5070 – Trajnostno gospodarjenje
z divjadjo.
5. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje financiranja je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Priloženi
računi o opravljenih aktivnostih naštetih v prvi točki
tega razpisa morajo biti izdani v prej navedenem obdobju in priloženi k vlogi na javni razpis.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda
v vložišče Občine Krško, ali po pošti na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do 20. 3. 2019.
Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo
zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani
ovojnice:
– Ne odpiraj – JR – divjad;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša, oziroma naziv lovske družine.
Nepravočasne vloge bodo zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo v roku 10 dni po zaključku javnega razpisa
v prostorih Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško. Odpiranje vlog ni javno.
8. Odločanje v postopku razpisa
O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave.
Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh
po odločitvi.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim
razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/498-13-19,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure oziroma e-pošti:
magdalena.kroselj@krsko.si.
Pooblaščena oseba za dajanje informacij med
javnim razpisom je Magdalena Krošelj.
Občina Krško
Št. 410-64/2019 O401

Ob-1371/19

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15
in 27/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu
občine Krško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko ob-

dobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja
o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve:
K-BE024-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Mnenja
o skladnosti sheme de minimis pomoči, št. priglasitve:
M001-5874572-2015 izdanega s strani Ministrstva za
finance, objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Krško za leto 2019
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva
za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredba Komisije
(EU) št. 1407/2013.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2019
v okvirni višini 135.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):

Višina sredstev
v EUR-bruto
1. Pomoč za naložbe v opredmetena
110.000
in neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
(13., 14. in 15. člen), sredstva NORP
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje
10.000
kulturne in naravne dediščine na
kmetijskih gospodarstvih (17. člen
Pravilnika), sredstva NORP
3. Pomoč za naložbe v predelavo
10.000
in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
4. Štipendiranje bodočih nosilcev
5.000
kmetij (23. člen)
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki in NRP ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke in NRP v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Krško za leto 2019. V primeru, da sredstva
ostanejo na posamezni proračunski postavki in NRP, se
ponovno razdelijo med upravičenci, pod pogoji in merili
tega javnega razpisa.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se
ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep,
če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih v poglavju tega razpisa.
Po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK prepoved poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja
tega javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona
o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod
pogojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski
član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno
izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice
kot v primeru prepovedi poslovanja).
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči
po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe
Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni
subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
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jih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1;
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Okvirna višina razpisanih sredstev je 110.000 EUR
bruto (PP 5006)-(NORP).
Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– nakup samohodnih strojev in pripomočkov;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev;
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– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
za tekoče leto vlaganj;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za
dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju
teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije;
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga;
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih
gospodarstev, ki ga izda Upravna enota;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin;
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi;
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov
ustrezno dovoljenje za objekt;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in
opreme, ki ga izdela strokovna oseba;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega
nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena;
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije;
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju občine
Krško.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova ukrepa 1 – podpora za naložbe, lahko znaša do
10.000,00 EUR.
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev);
– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
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– stroški nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja
4x4, prvi pogon, z varnostnim lokom ali varnostno kabino za kmetijska gospodarstva na OMD;
– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega
nasada in nakup večletnega sadilnega materiala;
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev
nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja, oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na
območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine Krško.
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa
minimalne površine 100 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti
v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev, ali
vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;
– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha
za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vinograde ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na
zemljišču v svoji lasti;
– na novi nasad špargljev minimalne površine
0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno
pogodbo za minimalno dobo 10 let;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
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– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski
med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
kmetij mladi kmet, ki je bil vzpostavljen v petih letih pred
zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za
20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 10.000 EUR
na upravičenca. Prvi limit za izračun upravičene naložbe je lega kmetijskega gospodarstva glede na območje
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev, se
v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega
zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
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– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki
ne pomenijo večje posege v prostor – odstranjevanje
skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija in popis del in opreme za napravo pašnika;
– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za
ureditev napajališč za živino;
– naložba se mora izvesti na površini najmanj
0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agromelioracije.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet,
ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit;
– pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev Najvišji skupni znesek pomoči znaša do
10.000 EUR na upravičenca.
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5007)-NORP
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih
stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar
izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo
materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje
ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine
in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
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K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list ali
izpis iz zemljiške knjige;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine o nameravani investiciji;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor
je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
ostalih območjih.
V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.
Pomoči de minimis
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do
občine ali do države.
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(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine
ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka, ki govori, iz katerih sektorjev podjetja niso
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo 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.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000
oziroma 100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem znesku de minimis pomoči.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5065).
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Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05);
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Cilj pomoči:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– turizem na kmetiji;
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč
in gozdnih sadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
20.000 EUR,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni
v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za
opravljanje dejavnosti,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
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– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
davčni zavezanec,
– računi, oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2018 dalje, do vložitve podpisane pogodbe,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,
– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo
naložbe.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti naložbe, oziroma do 10.000 EUR za ukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih,
kar je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena tega
pravilnika.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do
10.000 EUR na upravičenca.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR bruto (PP 5020).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih
programov, s stalnim prebivališčem na območju občine
in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega
spričevala, letnika;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri
dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
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Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI.,
VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki
so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;
– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško.
Finančne določbe:
– do 900 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– vključno s ponedeljkom, 25. 3. 2019, za ukrepe:
naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne
in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje.
– torka, 1. 10. 2019, za ukrep: prevzemnik kmetije.
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
ali oddane v sprejemno pisarno občine ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe«.
Ne odpiraj »JR – varstvo stavb«.
Ne odpiraj »JR – DD«.
Ne odpiraj »JR – mladi kmet«.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu
ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera
so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe: Pomoč za
naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne
in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Vsak ukrep ima finančne določbe in limitiran znesek pomoči.
Zoper sklep iz drugega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
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Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok
o proračunu Občine Krško za leto 2019.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi
pogodbe in plačanimi računi.
Podpisana pogodba in računi iz naslova naložbe
v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje morajo biti
dostavljeni na Občino Krško najkasneje do ponedeljka,
14. 10. 2019 in za izobraževanje za mlade prevzemnike
kmetij do torka, 5. 11. 2019.
K pogodbi morajo biti priložena dokazila o plačilu in
računi oziroma dokumentacije glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za
izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru
naložb v predelavo in trženje – dopolnilne dejavnosti,
katerih računi so lahko od 1. 1. 2019.
Če je račun nižji od predračuna, priloženega na javni razpis, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 14. 10. 2019 za naložbe, komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja
prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 41011-0003/2019

Ob-1374/19

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in
7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Prevalje za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 4/2019), Programa kulture Občine Prevalje
za obdobje 2019–2022 in Izvedbenega načrta kulture
Občine Prevalje za leto 2019, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbiro programov ljubiteljske kulture,
ki se bodo v letu 2019 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira programov ljubiteljske kulture, ki se bodo
v letu 2019 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
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III. Področja kulturnih programov, ki so predmet
javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2019
sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulture: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video idr. dejavnosti
posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni,
da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena
in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno
strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem
koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma
javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni
prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik
določa drugače in
– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take
prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine
in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
V. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni
na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih
kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine
za leto 2019, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 40.000 €, od
tega sredstva v višini 24.000 € za programe v letu 2019
in sredstva v višini 16.000 € za uspešnost in kvaliteto
izvajalcev.
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Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2019.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce
in vzorec pogodbe.
Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa,
vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko vlagatelji dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na
tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
IX. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 25. 3. 2019 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne
odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2019«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do
naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure. Vloga, ki ni pravočasna, se
s sklepom zavrže in neodprta vrne vlagatelju.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in
prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke IX. javnega razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 26. 3. 2019 ob
9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov
ljubiteljske kulture v letu 2019.
Občina Prevalje
Št. 430-12/2019
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (Uradni list RS, št. 7/19) in sklepa župana št. 430-12/2019
z dne 14. 2. 2019, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov, programov, prireditev,
ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi
in niso predmet drugih javnih razpisov v letu 2019
I. Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet razpisa: Sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo
društva, združenja in zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2019.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali
soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov,
organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja na dogodkih
na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni. Med
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projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig,
brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane
v letu 2019 oziroma v obdobju, na katerega se prijavitelj
prijavlja, ter prispevajo k prepoznavnosti in promociji
Občine Zagorje ob Savi.
III. Določitev obdobja za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 oziroma
v obdobju, na katerega se je prijavil prijavitelj.
IV. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, združenja in zavodi, katerih projekti, programi oziroma prireditve, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih
javnih razpisov.
V. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– društva, združenja ter zavodi, ki opravljajo dejavnost, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi
oziroma izvajajo projekt, program ali prireditev, ki so
pomembne za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje ob Savi ali se bodo izvedle na območju Občine
Zagorje ob Savi. Na razpis se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in
sicer v primeru, da se bo prijavljeni projekt, program
ali prireditev izvajal na območju Občine Zagorje ob
Savi ali pa se bo projekt nanašal na Občino Zagorje
ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse
ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje
na razpisu;
– da projekt, program ali prireditev omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje
ob Savi;
– da ima projekt, program ali prireditev zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
prijavljene prireditve, programa ali projekta;
– izvajalci lahko prijavijo samo projekte, programe
ali prireditve za posamezno razpisano obdobje. V posameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo
le en projekt, program ali prireditev, v celotnem razpisanem obdobju pa največ tri projekte, programe ali
prireditve;
– če projekt, program ali prireditev organizira več
izvajalcev, je do sredstev upravičen le en izvajalec oziroma glavni nosilec projekta, programa, prireditve.
VI. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje
razpisanih programov v letu 2019 znaša 30.000,00 EUR,
od tega bodo sredstva praviloma namenjena v štirih delih, in sicer:
a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2019 do 31. 3.
2019 6.000,00 EUR
b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2019 do 30. 6.
2019 10.000,00 EUR
c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2019 do 31. 8.
2019 5.000,00 EUR
d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 9. 2019 do 31. 12.
2019 9.000,00 EUR.
V primeru, da se sredstva v posameznem razpisanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednje
razpisano obdobje. V primeru, da v posameznem razpisanem obdobju odobrena sredstva za sofinanciranje
prijavljenih projektov, programov in prireditev presežejo
višino razpisanih sredstev za obdobje, lahko komisija
s sklepom župana vsem prejemnikom odobrena sredstva zniža v enakem odstotku glede na razpoložljiva
sredstva za obdobje.
VII. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zaintere-
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siranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob
Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontaktna
oseba je Nataša Jerman Rajh. Kontakt: e-naslov: natasa.jerman.rajh@zagorje.si, tel. 03/56-55-725 ali 727.
VIII. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov:
Vloge izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici po pošti ali pa
jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi,
s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje
projektov posebnega pomena 2019«.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na
naslov naročnika najkasneje do spodaj navedenih datumov. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Roki za oddajo prijav:
a) 1. 4. 2019 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2019
do 31. 3. 2019
b) 1. 7. 2019 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2019
do 30. 6. 2019
c) 1. 9. 2019 za projekte, ki se izvajajo od 1. 7. 2019
do 31. 8. 2019
d) 4. 11. 2019 za projekte, ki se izvajajo do 1. 9.
2019 do 31. 12. 2019.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov
pošiljatelja, v nasprotnem primeru komisija prijave ne
bo odpirala.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema vse
pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave
bodo prijaviteljem vrnjene. Prijave, ki bodo prispele za
drugo razpisano obdobje pa bodo obravnavane med vlogami prispelimi na razpis za drugo razpisano obdobje.
IX. Obravnava prijav
Prijave bo po zaključku roka za vsako razpisano
obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo
s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo
javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo
komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog iz razpisanega obdobja.
Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna,
bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni
od prejema poziva za dopolnitev dopolni. Če prijavitelj
v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot
nepopolna.
X. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa
Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda sklepe o izboru prejemnikov. Prejemnike se hkrati pozove
k podpisu pogodbe, v kateri bodo opredeljeni pogoji in
način koriščenja sredstev. Če se prejemnik v roku 15 dni
od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil
prijavo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa,
na župana Občine Zagorje ob Savi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev
je dokončna.
Občina Zagorje ob Savi
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Ob-1397/19
Mestna občina Maribor obvešča o objavi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti
v Mestni občini Maribor v letih 2019, 2020 in 2021
– nevladni in nepridobitni mladinski centri (skrajšano: JRSMD / NMC 2019-2021). Razpis je objavljen
dne 22. 2. 2019, na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Mestna občina Maribor
Ob-1401/19
Mestna občina Maribor obvešča o objavi Javnega
razpisa za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2019–2021 sofinancirala Mestna občina Maribor.
Predmet razpisa je izbor celoletnih ali ciklično zasnovanih in za daljše obdobje načrtovanih javnih nepridobitnih kulturnih programov, ki jih bodo nevladne kulturne organizacije izvajale v obdobju od 2019 do vključno
2021. Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen dne
22. 2. 2019 na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-3/2019/2

Ob-1365/19

Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice, na
podlagi sklepa št. 1/3 z dne 5. 2. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – 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
in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. us: U-l-269/12-24 in
47/15; v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 8. 2019. Delo
na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev: dokazilo o izobrazbi, o nazivu, o opravljenem
strokovnem izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu,
o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, pošljite s priporočeno pošiljko v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Poldeta
Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270
Jesenice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat lahko priloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Poldeta Stražišarja
Jesenice
Ob-1369/19
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi sklepa
Sveta zavoda z dne 13. 2. 2019 delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, ki morajo biti overovljena (dokazila o: izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, da bo ravnateljski izpit
opravil/-a v zakonskem roku (kandidat/kandidatka lahko
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga

pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata),
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz
kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izda ga Ministrstvo za pravosodje), potrdilo pristojnega
okrajnega sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite
v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi
kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica
Ob-1370/19
Svet zavoda Osnovne šole Kašelj na podlagi sklepa, sprejetega na 2. seji, dne 10. 1. 2019, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
in 25/17 – ZVaj). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 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, ki ni starejše od 30 dni), kratek
življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in
program vodenja zavoda za razpisano mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Svet OŠ Kašelj, Kašeljska c. 119a, 1260 Ljubljana Polje,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Na razpisano mesto ravnatelja se lahko prijavi in je
imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita,
vendar ga mora pridobiti najpozneje v enem letu po
začetku mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kašelj
Su KS 27/2019-2

Ob-1372/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
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Stran

1 prosto mesto višjega sodnika

ravnatelja

na Višjem delovnem in socialnem sodišču
s predvideno razporeditvijo na oddelek
za socialne spore
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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 postopku, 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:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
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 izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 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 prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in
v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
– Predvideni začetek dela bo dne 16. 8. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 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 Blaža Kocena
Ponikva, Ponikva 29/a, 3232 Ponikva, z oznako »Prijava
na razpis za 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 Blaža Kocena Ponikva

Ob-1373/19
Svet zavoda Osnovne šole Blaža Kocena Ponikva
na podlagi sklepa Sveta zavoda OŠ Blaža Kocena Ponikva z dne 14. 2. 2019 razpisuje delovno mesto

Št. 704-11/2019

Ob-1376/19

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno
z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni
list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07, 69/08, 23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto
s sedežem v Slovenski Bistrici
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08
in 91/13, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke
prvega odstavka 8. člena ZN,
3. dokazilo, da ima kandidat opremo in prostore, ki
so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz
dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med
dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države
članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
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prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je
v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava,
ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim
mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju
izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
5. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve
do šeste alinee 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, enotno matično številko občana (EMŠO) ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno in/ali preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notarsko
mesto s sedežem v Slovenski Bistrici sklicujejo na številko 704-11/2019. Izbrani kandidat bo na omenjeno notarsko mesto lahko imenovan najprej z dnem 1. 1. 2020.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su KS 28/2019

Ob-1380/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru na
kazensko-preiskovalnem oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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 postopku, 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:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 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 izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 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 prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 29/2019

Ob-1381/19

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Postojni,
in sicer prekrškovno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev 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. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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,
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– 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 postopku, 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:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom 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 izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva 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 prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1395/19
Na podlagi 58., 53. in 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17
– ZVaj), Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana,
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Srednje lesarske šole
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 18. 6. 2019.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom:
»Razpis za ravnatelja/-ico Srednje lesarske šole«.
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Prijava mora vsebovati:
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem
izpitu (ni pogoj za imenovanje),
– program vodenja organizacijske enote za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a zoper njega/njo
uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana
Ob-1396/19
Na podlagi 58., 53. in 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17
– ZVaj), Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana,
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Srednje strojne in kemijske šole
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 18. 6. 2019.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici
na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana,
Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za
ravnatelja/-ico Srednje strojne in kemijske šole«.
Prijava mora vsebovati:
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem
izpitu (ni pogoj za imenovanje),
– program vodenja organizacijske enote za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a zoper njega/njo
uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana
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Ob-1399/19

Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije na
podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter
24. člena Statuta Geološkega zavoda Slovenije objavlja
javni razpis za imenovanje
direktorja
Geološkega zavoda Slovenije
Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 – Zdru-1, 112/07,
9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg), Sklepom
o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko
in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod
Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03,
11/06) ter Statutom Geološkega zavoda Slovenije izpolnjevati kandidat:
– pridobljeno izobrazbo doktorata znanosti,
– izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne
ali tehnološke-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje,
– izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela.
Direktorja GeoZS imenuje Upravni odbor GeoZS
s soglasjem ustanovitelja GeoZS.
Direktor GeoZS je organizacijski in strokovni vodja
javnega raziskovalnega zavoda GeoZS. Mandat direktorja GeoZS traja pet let.
Kandidati morajo svoje prijave posredovati v desetih dneh od objave tega javnega razpisa, na naslov:
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000
Ljubljana. Prijava na javni razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja GeoZS«.
Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna
dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis
z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program
dela in vodenja GeoZS.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v tridesetih dneh po objavi tega javnega razpisa.
Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije
Št. 110-2/2019/1

Ob-1406/19

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in

127/06 – ZJZP) in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj) ter sklepa 6. seje Sveta Vrtca Jelka
z dne 20. 2. 2019, Svet zavoda Vrtca Jelka razpisuje
prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj), Zakonom o vrtcih – ZVrt (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D
(Uradni list RS, št. 25/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 27. 7. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki
ni starejše od 30 dni v skladu s 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) pošljite do 4. 3. 2019 na
naslov Svet zavoda Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a,
1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ico –
Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Jelka
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Druge objave
Ob-1362/19
Javni poziv
stanovskim društvom pred izvedbo postopkov
podeljevanja delovnih štipendij za ustvarjalnost
iz naslova knjižničnega nadomestila
Skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 z dne 27. 5. 2016) se
delovne štipendije za ustvarjalnost podeljujejo na petih
različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevodi leposlovnih in humanističnih del iz tujih
jezikov v slovenščino ter prevodoslovna dela, ilustracija
in fotografija, glasba in film. Pri dodeljevanju delovnih
štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih,
kritiških in strokovnih referenc. Knjižnična nadomestila
v obliki delovnih štipendij za ustvarjalnost s posamičnimi
odločbami podeljuje direktorica Javne agencije za knjigo
RS na podlagi javnih razpisov po predhodnih predlogih pristojnih delovnih komisij. Podrobnejši kriteriji in
merila za dodelitev delovnih štipendij za ustvarjalnost
se določijo v besedilu posameznega javnega razpisa,
ki ga agencija pripravi na podlagi strokovnih izhodišč,
oblikovanih v sodelovanju s stanovskimi društvi s posameznega razpisnega področja. Strokovna izhodišča
obsegajo najmanj opredelitev ciljev štipendiranja, kategorij avtorjev in meril oziroma kriterijev za ocenjevanje
vlog skupaj s točkovnikom.
Peti odstavek 10. člena pravilnika določa, da delovne komisije imenuje direktorica Javne agencije za knjigo
RS za vsak posamezni javni razpis s področij iz prvega
odstavka tega poziva izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo stanovska društva s posameznega področja. Posamezno delovno komisijo sestavlja tri do pet članov.
Na podlagi citiranih določb pravilnika pozivamo
stanovska društva, da nam najkasneje do 11. 3. 2019
na e-naslov: gp.jakrs@jakrs.si posredujejo predlog
kadrovske sestave delovnih komisij na svojem področju, ki naj šteje najmanj tri in ne več kot pet kandidatov,
izmed katerih bo direktorica JAK imenovala predvidoma
tričlansko delovno komisijo.
Stanovska društva pozivamo tudi, da nam najkasneje do 11. 3. 2019 na gornji e-naslov posredujejo
osnutek strokovnih izhodišč iz četrtega odstavka 10. člena pravilnika.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1403/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega
gospodarstva na sejmih v tujini
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba 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 in 67/18), Shema de minimis
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS, št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva, da se udeležijo organiziranih skupinskih predstavitev slovenskega
gospodarstva na sejmih v tujini, da predstavijo svoje
izdelke in storitve, pridobijo nove poslovne kontakte, povečajo možnosti za sklepanje poslov in spoznajo svojo
konkurenco ter trende v posamezni panogi in tako izboljšajo svojo konkurenčno prednost ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.
3.2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
upravičenih stroškov udeležbe na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva sejmih
v tujini, ki jih organizira SPIRIT Slovenija.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev
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MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribi-
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ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP
v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca za postavitev in opremljanje razstavnega prostora.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
5. Skupinska predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini, za katerega prijavitelj uveljavlja
upravičene stroške, ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo predstavitev izvajala po
objavi javnega poziva). Za predstavitev od 1. 1. 2019
do objave javnega poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno predstavitev.
6. Prijavitelj je s strani SPIRIT Slovenija pred oddajo vloge na ta javni poziv prejel pisno potrditev, da
je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve
slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi
oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na
sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške.
7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
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6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša
1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od
1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
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10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje
dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen
MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini).
Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:
– oblikovanje oziroma design sejemske stojnice
(projekt oblikovanja in priprava renderjev),
– postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio
video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),
– prevoz eksponatov oziroma logistika.
Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za
tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega
gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge
prejel s strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen
med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega
gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave
na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini,
za katerega uveljavlja upravičene stroške.
Seznam teh sejmov letno objavi javna agencija
SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani (seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih
v tujini). SPIRIT Slovenija z javnim povabilom povabi
zainteresirana podjetja, da se prijavijo (za udeležbo).
Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški
neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih
priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po
tem javnem pozivu.
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR,
maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni
poziv za »Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini«« in z nazivom in
naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
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Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju
vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično) na naslov
Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje,
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.
podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so
navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada,
in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih
obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva
vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada 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 pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Slovenskega podjetniškega sklada
o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem pozivu na nepošten način, na
podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko
Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva
vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev
na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije
in kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na
spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Ob-1404/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba 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 in 67/18), Shema de minimis
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS, št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne
skupine iz točke 4 tega javnega poziva k izdelavi tržnih
raziskav tujih trgov1 z namenom, da proučijo možnosti
za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg,
širitve oziroma diverzifikacije svojega poslovanja na tujih
trgih, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost,
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav, pri čemer se kot tržna
1

Vse države, razen Slovenije.
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raziskava po tem javnem pozivu šteje proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in
konkurenci na tujem trgu, ki so pridobljeni pretežno iz
primarnih virov podatkov (ankete, intervjuji, opazovalne
študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
– ocene ustreznosti izdelkov ali storitev prijavitelja
za potrebe tujega trga,
– priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev
prijavitelja potrebam tujega trga,
– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na tujem trgu.
Rezultat izvedene tržne raziskave je strukturiran
prikaz podatkov o tujem trgu in konkurenci na tem trgu.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
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in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP
v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal tržno raziskavo.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Izbran zunanji izvajalec (svetovalno podjetje) še
ni presegel kvote največ 10 tržnih raziskav (ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo.
5. Tržna raziskava ne sme biti izdelana pred oddajo
vloge na ta javni poziv.
6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
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7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša
1.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od
1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
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Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški:
– Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca)
Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni
poziv za »Vavčer – tržne raziskave«« in z nazivom in
naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad.
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju
vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj
v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je
odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
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popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada,
in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih
obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva
vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega
sklada 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
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1422/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o upo-
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rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba 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 in 67/18), Shema de minimis
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS, št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi MSP
k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za
povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve
novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na
tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki
od prodaje.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.
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3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim
naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
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10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP
v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti naziv, datum in
organizatorja mednarodnega foruma, za katerega bo
uveljavljal upravičene stroške.
3. Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec
ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
4. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
5. Udeležba na mednarodnem forumu ne sme biti
izvedena pred oddajo vloge (v primeru, da se bo udeležba izvajala po objavi javnega poziva). Za udeležbo na
mednarodnih forumih od 1. 1. 2019 do objave javnega
poziva ta pogoj ne velja. V tem primeru lahko prijavitelj
vlogo odda za že izvedeno udeležbo.
6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za
prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
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7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša
500.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe z prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od
1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški udeležbe (dveh udeležencev s strani MSP) na
mednarodnem forumu, in sicer:
– stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B
srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega
prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma
ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
– stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za
udeleženca in/ali avtobus;
– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve
v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi
– prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku
dogodka.
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Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca
s strani MSP, in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen
strošek.
Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se
šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja.
Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani
v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med
mednarodne forume v tujini.
Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega
foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje
dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni poziv za »Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih««
in z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju
vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj
v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je
odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
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deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada,
in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih
obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva
vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja
projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve
obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega sklada 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 pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na
odločitev Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem
javnem pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva
vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1423/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
javni poziv
za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih
delegacijah v tujino«
1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o upo-

rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1,
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list
RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS,
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 –
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba 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 in 67/18), Shema de minimis
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I),
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela
dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS, št. 47602-1/2019/3.
2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva
Uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški
sklad).
3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi
podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacij
(vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji – v nadaljevanju B2B), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi
partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti
ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju
na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in bilateralnih srečanj s podjetji (B2B).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba,
ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene
v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne oblike oziroma vrste MSP).
2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to
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njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije,
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali
več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile
le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi institucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju,
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
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10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni
do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska regija Vzhodna Slovenja, Kohezijska regija Zahodna Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na
posamezni javni poziv sedež. Sedež mora biti vpisan
v Poslovni register/Sodni register. Selitev sedeža MSP
v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka ni dovoljena.
5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj predložiti dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino, za vavčer,
na katerega se prijavlja.
3. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in točke II.7.1. pozivne dokumentacije.
4. Udeležba na gospodarskih delegacijah v tujini
ne sme biti zaključena pred oddajo vloge (v primeru, da
se bo udeležba na gospodarskih delegacijah izvajala po
objavi javnega poziva). Za udeležbo na delegacijah od
1. 1. 2019 do objave javnega poziva ta pogoj ne velja.
V tem primeru lahko prijavitelj vlogo odda za že izvedeno udeležbo.
5. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca ali njegov družinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,
– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega
izvajalca.
6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba
za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju:
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica
Slovenskega podjetniškega sklada.
Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove obvezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega poziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni
na posameznih obrazcih.
Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba
o sofinanciranju.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša
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3.000.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena
v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.
Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.
Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da
lahko javni poziv kadarkoli do sklenitve pogodbe s prijaviteljem prekliče ali spremeni, z objavo na spletnih
straneh Slovenskega podjetniškega sklada in v Uradnem listu RS.
8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in intenzivnost pomoči
Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo
oziroma nacionalni prispevek.
Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine pomoči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgornje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek pomoči v ta namen.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od
1. 1. 2019 in traja do 30. 9. 2023.
Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.
Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020,
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in
v letu 2023 30. 9. 2023.
Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.
10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni
stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in
regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne
izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni
klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti,
STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji
in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji, in sicer:
– stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah
v tujini,
– stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka
in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama
za udeleženca (za službeno vozilo se prizna kilometrina
nad 150 km po veljavni Uredbi o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo
v davčno osnovo z dne 1. januar 2007),
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– stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve
v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod
dan po zaključku dogodka,
– stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko
uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene
v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja
na gospodarskih delegacijah v tujino).
Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP, in sicer za lastnika ali zakonitega
zastopnika ali zaposlenega v podjetju.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku
in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso
upravičen strošek.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.
Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev
zahtevkov 30. 9. 2023.
Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.
Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na
sedež Slovenskega podjetniškega sklada.
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni poziv za »Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah
v tujino« in z nazivom in naslovom prijavitelja.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o odločitvi o dodelitvi sredstev
Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev praviloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju
vrniti (poslati po pošti ali dostaviti fizično) na naslov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se prijavitelj
v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je
odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obvestila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.
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14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vračilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva
vrniti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Sklada,
in sicer skupaj z obrestmi v višini zakonitih zamudnih
obresti, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva
vračila.
15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega
sklada 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
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.
16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu,
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno
objavljeni.
Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi
vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in
kontakti vseh 12 SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 221-13/2002/11(1324-03)

Ob-1382/19

Politična stranka Stranka ekoloških gibanj Slovenije, s skrajšanim imenom Ekologi, s kratico imena
SEG in s sedežem v Ljubljani, Litostrojska cesta 40
ter z matično številko 1029843000, se izbriše iz registra
političnih strank.
Št. 2153-20/2006/12(1324-03)

Ob-1389/19

Politična stranka Nova demokracija Slovenije,
s kratico imena NDS in s sedežem v Dravogradu, Mariborska cesta 11 ter z matično številko 5954088000,
se izbriše iz registra političnih strank.
Št. 2153-15/2010/53(1324-03)

Ob-1390/19

V register političnih strank se pri politični stranki
Združena levica-Demokratična stranka dela, s kratico
imena ZL-DSD in s sedežem v Ljubljani, Einspielerjeva ulica 6, ter z matično številko: 4023790000, vpiše
sprememba statuta, sprememba imena v: Delavska
stranka, sprememba znaka in sprememba programa
stranke ter izbriše kratica imena ZL-DSD. Znak stranke je na beli podlagi kvadratno stiliziran klas pšenice,
v rumeni barvi (Y=100 %, M=30 %), desno pa je v isti
višini ime stranke v dveh vrsticah, oboje v modri barvi
(C=100 %, M=40 %).
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Aleš Hoge, roj.
9. 9. 1969, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Kolodvorska ulica 9, Ribnica.
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Evidence sindikatov
Št. 101-31/2018-3

Ob-3111/18

Pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, se
z dnem 19. 7. 2018 v evidenci statutov sindikatov, pod
zaporedno številko 141, spremeni sindikalni zastopnik
SVIZ, Sindikat OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva
ul. 16, 1000 Ljubljana, in sicer je nova zastopnica sindikata Irena Knez.
Št. 02049-5/2005-34

Ob-1306/19

Slovenska zveza sindikatov Alternativa se določi
kot reprezentativen sindikat za območje države v dejavnosti H53 »Poštna in kurirska dejavnost«.
Za Sindikat poštnih delavcev se šteje, da je reprezentativen v dejavnosti H53 »Poštna in kurirska dejavnost«, ker je združen v Slovensko zvezo sindikatov
Alternativa.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1358/19

Ob-1367/19

Ime medija: Radio Odmev, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
34,9703 %, Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, 34,9703 %, Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno, 30,0594 %.

Izdajatelj: NET TV d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana.
Medij: NET TV, NET XXL.
Zvrst medija: televizijski program.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali najmanj 5 % delež
upravljalskih oziroma glasovnih pravic:
– Sivent, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, Ljubljana
– Showtec d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 Maribor.
Ime in priimek odgovorne osebe – direktorja: Bojana
Vinkovič.
Ime in priimek članov nadzornega sveta družbe: družba nima nadzornega sveta.

Ob-1359/19
Ime medija: Alpski val, Primorski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20,
5222 Kobarid.
Direktor: Tea Florjančič, Volče 125, 5220 Tolmin.
Prokurist: Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282 Cerkno.
Lastnik: Radio Cerkno d.o.o., Ličarjeva 7, 5282
Cerkno, 77,5434 %, Ivan Seljak, Pot v Strano 1, 5282
Cerkno, 11,9766 %.
Št. NTV/5

Ob-1360/19

Medij: NOVA24TV.
Izdajatelj: NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.
Člani upravnega odbora: Aleš Hojs, predsednik,
dr. Božo Predalič, namestnik predsednika, Peter Schatz,
član, Klavdija Snežič, članica, Robert Kolarič, član.
Izvršni direktor: Damjan Damjanovič.
Odgovorni urednik: Boris Tomašič.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 % lastniški
ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic
v premoženju izdajatelja:
– 5 % Klavdija Snežič, Koroška cesta 221, 2351
Kamnica,
– 15 % družba Modern Media Group Befektetési és
Vagyonkezelő Zrt., 1036 Budapest, Perc utca 8/II,
– 15 % družba Ridikül Magazin Kft., 1034 Budapest,
Bécsi út Gabriella Erzsébet 163/pritl.2,
– 15 % družba Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Kft., 1033 Budapest, Kórház utca 6-12/I.
Št. NH/3

Ob-1361/19

Mediji: Radijski medij »Novi radio«, elektronski medij »Nova24TV.si«.
Izdajatelj: Nova hiša. spletni in radijski medij, d.o.o.,
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5 % lastniški
ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic
v premoženju izdajatelja: Primož Bulc, Cesta v Mestni
log 60, Ljubljana: 8,11 %; Boris Tomašič, Zelena pot 9,
Ljubljana: 13,51 %; Franci Matoz, Jadranska cesta 49,
Ankaran: 6,76 %; Janez Podbornik, Silova 6a, Velenje: 6,76 %; Türk Vitoslav, Cesta v Zgornji log 105, Ljubljana: 5,40 %; Kokot Tomaž, Spodnja Brežnica 53,
Poljčane: 8,11 %; Kajzer Marko, Spodnje Pirniče 46D,
Medvode: 10,81 %.
Direktor: Boris Tomašič.
Odgovorni urednik: Jože Biščak.

Ob-1377/19
Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične osebe, ki ima
v premoženju izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala: Emica
Antončič, Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100 %.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič, direktorica.
Ob-1402/19
Ime medija: Rock Radio Slovenija.
Izdajatelj: Radio Brezje d.o.o.
Direktorica: Cvetka Jambrošič, pedagog.
Lastnik: 100 % Štefan Jambrošič, Prečna ulica 10,
2212 Šentilj.
Ob-1407/19
Izdajatelj medija, Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 1000 Ljubljana, skladno s prvim odstavkom 64. člena Zakona o medijih objavlja:
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Firma in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet odstotni delež kapitala ali najmanj
pet odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
Vivainvest d.o.o., Ulica bratov Babnik 83, 1000 Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja in
nadzornega organa izdajatelja: Borut Zgonc, direktor.
Ob-1408/19
Ime medija: Gorenjski glas, Gorenjskiglas.si.
Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva
ulica 1, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5 % kapitala oziroma
upravljavskih pravic: Gorenjski glas, časopisno podjetje,
d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (35,7974 %),
Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Dunajska
cesta 5, 1000 Ljubljana (10,0000 %), Marija Volčjak, Virmaše 15, 4220 Škofja Loka (13,1826 %), Cvetko Zaplotnik,
Srednja Bela 10a, 4205 Preddvor (5,6821 %).
Direktorica družbe: Marija Volčjak.
Organ upravljanja družbe: Skupščina družbenikov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

11 / 22. 2. 2019 /

Zavarovanja terjatev
SV 261/2019

Ob-1394/19

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št.
SV 261/2019 z dne 19. 2. 2019, je nepremičnina, ki še
ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, dvosobno stanovanje
številka 1, v stavbi številka 214, na naslovu Wilsonova
ulica 25, Maribor, stoječi na parceli številka 143, katastrska občina Melje, v izmeri 65,96 m2 oziroma ID znak
del stavbe 655-214-3, last zastavne dolžnice Violete
Rožanc, do celote, na podlagi Prodajne pogodbe z dne
23. 10. 2014, sklenjene med prodajalcem Sedovnik
Franjem in zastavno dolžnico Rožanc Violeto kot kupko, notarskega zapisa Darilne pogodbe v odpravku za
zemljiško knjigo, opr. št. SV 26/2002 z dne 11. 1. 2002,
sklenjene med Sedovnik Zlatko kot darovalko in Sedovnik Franjem kot obdarjencem in originalne overjene
Prodajne pogodbe z dne 4. 12. 1998, sklenjene med
Vrečko Eriko, Kepnik Romanom in Kepnik Mariom kot
prodajalci ter Sedovnik Zlatko kupko, zastavljena v korist
upnice NOVA KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 140.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
0865 I 3538/2018

Os-1318/19

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani,
opr. št. I 3538/2018 z dne 7. 12. 2018, je bil dne 25. 1.
2019 opravljen v korist upnika Milomira Jovanović,
Spodnje Duplice 3, Grosuplje, rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovni prostor
št. 39, bruto površina 67,3 m2, v tretjem nadstropju
(5. etaža) poslovno stanovanjske stavbe na naslovu
Miklošičeva ulica 28, Ljubljana, ki je v lasti dolžnika
Uroša Bedeneta, Dalmatinova 10, Ljubljana, do celote. Nepremičnina ID znak 1737-303-39, k.o. Tabor,
poslovni prostor št. 39. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV D 3149/2016

Os-1012/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Veri Turenšek, hči Franca Dolinška, rojena 7. 8. 1931, umrla
19. 10. 2016, nazadnje stanujoča Komanova ulica 1,
Ljubljana, državljanka Republike Slovenije, sklenilo, da
se dediču, zap. sinu Bojanu Turenšku na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika
Boštjana Sedmaka, Derčeva ulica 35, Ljubljana, ker je
navedeni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega
dediča zastopal od dneva postavitve vse do takrat,
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2018
II D 2282/2016

Os-1013/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Sabini Janc,
rojena 22. 8. 1950, umrla 16. 7. 2016, nazadnje stanujoča Jakčeva ulica 8, Ljubljana, državljanka Republike
Slovenije, sklenilo, da se dediču, zap. sinu Sebastjanu
Jancu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico, odvetnico Katarino Sibinčič, Kolodvorska 11,

Ljubljana, ker je navedeni dedič neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega
dediča zastopala od dneva postavitve vse do takrat,
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2018
VL 55079/2018

Os-1184/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Bojana Možina, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku
Janezu Goričnik, Gorenjska cesta 19, Radovljica, ki ga
zastopa zak. zast. Rus Zdravko – odvetnik, Gorenjska
cesta 33C, Radovljica, zaradi izterjave 322,49 EUR,
sklenilo:
Dolžniku
Janezu
Goričnik,
Gorenjska
cesta 19, Radovljica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –
ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Odvetnik
Zdravko Rus, Gorenjska cesta 33C, 4240 Radovljica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2019
VL 83626/2017

Os-1256/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL
d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa
zak. zast. Franc Props, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova
ulica 7, Ljubljana, proti dolžniku Branislavu Bratuša,
Kotnikova ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Uršula Habe – odvetnica, Cigaletova ulica 11, Ljubljana, zaradi izterjave 1.328,47 EUR, sklenilo:
Dolžniku
Branislavu
Bratuša,
Kotnikova
ulica 2, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Uršula
Habe, Cigaletova ulica 11, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2019
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Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 249/2018

Os-1064/19

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 20. 10. 2018 umrlem Marijanu Kretiču,
sinu Ivana, roj. 30. 1. 1936, državljanu Republike Slovenije, ob smrti stanujočem na naslovu Tevče 2, Ajdovščina.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev III. dednega reda, ki
bi prišli v poštev za dedovanje po zapustniku kot njegovi
zakoniti dediči, oziroma teh dedičev ni mogoče v zadostni meri identificirati, sodišče poziva vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 9. 1. 2019
D 255/2016

Os-1068/19

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 26. 10. 1954 umrlem Krapež Janezu,
roj. 17. 8. 1901, iz Otlica 49, Ajdovščina.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je bil
zapustnik samski, brez otrok. Za dedovanje pridejo zato
v poštev zapustnikovi bratje in sestre. Po podatkih sodišča je imel zapustnik deset bratov in sester, ki so vsi že
pokojni, in sicer: Jožef Krapež, Edvard Krapež, Vincencij
Krapež, Ivana Krapež, Marta Bernarda Alaimo, Benedikta Likar, Ferdinand Krapež, Rudolf Krapež, Marija Zorka
Krapež in Frančiška Krapež.
Sodišču ni uspelo pridobiti naslednjih podatkov:
– podatkov o dediču Krapež Francu, roj. 8. 11. 1927
na Otlici, ki je živel v Gorizi, Italija, sinu pok. zapustnikovega brata Jožefa Krapeža, roj. 12. 1. 1900 na Otlici,
poročenega dne 13. 11. 1926 z Marjeto Krapež;
– podatkov o dediču Krapež Edvardu Pietru, živečemu v Trstu, Italija, sinu pok. zapustnikovega brata
Edvarda Krapeža, roj. 15. 7. 1903 na Otlici, umrlemu
6. 5. 1976 v Trstu ter podatkov o dedičih pokojnih sinov
zapustnikovega brata Edvarda Krapeža: Krapež Eda,
Krapež Adriana in Krapež Borisa;
– podatkov o dedičih Bevilacqua Pietru, Cesaretu,
Adrianu, Dolfinu in Gianfrancu, sinovih pok. zapustnikove sestre Frančiške Krapež, roj. 17. 5. 1917, poročene
dne 28. 3. 1940, ki je živela v Gorizi, Italija.
Sodišče zato poziva vse navedene in tudi vse druge, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS
in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic objavilo na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD).
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 1. 2019
D 127/2018

Os-2437/18

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Mariji Vresk, rojeni 27. 8.
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1929, samski, Slovenki, umrli 18. 1. 2018, nazadnje
stanujoči Vrhovo 32, Radeče.
Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je samska in
potomcev ni imela, zato pridejo po zakonu v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje
in sestre oziroma polbrati in polsestre oziroma nečaki in
nečakinje oziroma njihovi potomci). Poleg zapustničine
sestre Terezije Klanšek, sta dediča še zapustničina sestra Ljudmila Džeko in zapustničin nečak Bojan Vresk
(po pokojnem zap. bratu Antonu Vresku). S podatki Ljudmile Džeko in Bojana Vreska pa sodišče ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2018
D 269/2018

Os-1071/19

Na Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščinski postopek po pokojni Milki Zmrzlikar, rojena 26. 8.
1930, državljanka Republike Slovenije, vdova, umrla
8. 7. 2018, nazadnje stanujoča Stobovska cesta 5b,
Domžale.
Sodišče poziva vse, ki menijo, da imajo pravico
dedovati po pokojni Milki Zmrzlikar, da se v roku 1 leta
po objavi tega oklica, prijavijo sodišču kot dediči, ker bo
po poteku oklicnega roka sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 9. 1. 2019
D 333/2018

Os-1065/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojnem Spindler Jakobu Martinu, rojenem 12. 7. 1938, nazadnje stanujočim Žirovnica 4, ki je
umrl dne 8. 9. 2016.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 1. 2019
D 197/2018

Os-1072/19

Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski
postopek po pokojni Erlah Frančiški, rojeni Grom, rojeni
13. 5. 1875, nazadnje stanujoči Partizanska pot 2, Slovenski Javornik, ki je umrla dne 14. 10. 1946. V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Koroška Bela.
Ker dediči zapustnice niso znani, pozivamo na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Erlah
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Frančiški, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču 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 8. 1. 2019
D 359/2016

Os-1069/19

Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski
postopek po pokojni Nagoda Ani, roj. Jonke, hčerki
Jurija, roj. 2. 8. 1890, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči v Predgradu 18, umrli 21. 11. 1967 ravno tam.
Njeno dodatno zapuščino predstavlja solastninski delež
na zemljišču Agrarne skupnosti Paka, Jelenja vas in
Predgrad.
Kot je razvidno iz smrtovnice, ki je bila sestavljena
27. 11. 1967, so med drugimi njeni dediči tudi njeni sinovi Nagoda Jožef, Nagoda Ivan, Nagoda Ludvik Jožef,
Nagoda Rudolf in Nagoda Walter oziroma Vladimir Peter. Glede na ugotovitve v tem dodatnem zapuščinskem
postopku ni mogoče z gotovostjo trditi niti tega, ali so ti
dediči še živi, ali pa so že pokojni. V vsakem primeru pa
sodišču njihovi naslovi niso znani.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem
poziva dediče Nagoda Jožefa, Nagoda Ivana, Nagoda
Ludvika Jožefa, Nagoda Rudolfa in Nagoda Walterja
oziroma Vladimirja Petra, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski in na
spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uveljavljajo
svojo pravico do dediščine. Ker ni gotovo, ali so ti dediči
še živi, pa sodišče s tem oklicem poziva tudi vse njihove
dediče, da se javijo sodišču ter uveljavljajo eventualno
pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 1. 2019
D 159/2018

Os-2978/18

Pok. Seckar Dragica, roj. Fink, roj. dne 1. 11. 1939,
nazadnje stanujoča v Kanadi, ki je bila razglašena za
mrtvo s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 44/2017
z dne 19. 1. 2018 in določenim datumom smrti 2. 11.
2009, je umrla in ni zapustila oporoke.
V predmetni zapuščinski zadevi je sodišče ugotovilo, da je bila zapustnica poročena. Ni znano, kdo je
bil njen mož. Prav tako ni znano, ali je imela potomce.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 10. 2018
D 83/2017

Os-1258/19

Zapuščinska zadeva: po pok. Ani Ban, hčeri Ivana
Bana, z zadnjim znanim bivališčem v Ospu, ki je bila
razglašena za mrtvo s sklepom tega sodišča, opr. št
N 28/2015 z dne 30. 8. 2016 in določenim datumom
smrti 31. 12. 1939.

V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan
obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega
dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu je
sodišču znano, da je zapustnica imela brata Luco, ki je
že davno pokojni. V njegove pravice so vstopili njegovi
potomci oziroma dediči, ki pa sodišču niso znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 2. 2019
III D 2749/2016-32

Os-1091/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
mag. Valentini Omahen v zapuščinski zadevi po pok.
Sašu Milenkoviću, sinu Milutina Milenkovića, rojen 4. 1.
1962, umrl 23. 9. 2016, nazadnje stanujoč na naslovu
Ljubeljska ulica 20, Ljubljana, državljan Republike Slovenje, dne 21. decembra 2018 sklenilo, da se dedinji
Tini Poličar Milenkovič na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Jureta Snoja, Vodnikova cesta 163B, Ljubljana, ker
navedena dedinja živi v tujini, nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji in se ji vročitev v tujino ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedinjo zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler
dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi
s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2018
I D 1193/2018

Os-1053/19

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojnem Darku Žnidar,
sin Franca Žnidarja, roj. 15. 12. 1962, nazadnje stan.
Ulica bratov Greifov 20, Maribor, ki je umrl 28. 6. 2018,
je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi
dediči I. dednega reda. Zapustnik ni zapustil dedičev
II. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči
III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete
in strici zapustnika oziroma njihovi potomci) ter vse, ki
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2019
D 706/2016

Os-3539/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Hvala Severinu, pok. Severina, roj.
27. 10. 1919, Via Nievo 15, Gorizia, Italija, ki je umrl
28. 10. 1984.
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Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi zap.
hčerka Hvala Laura, katere prebivališče sodišču ni znano.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 9. 2017
D 403/2017

Os-1004/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Peric Bartlu, pok. Mathiasa (Matije), roj.
9. 8. 1752, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr.
št. IN 55/2016 z dne 30. 5. 2017, kot datum smrti pa se
šteje 29. 8. 1834.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 2018
D 365/2017

Os-1036/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 16. 10. 1949 umrli Žbogar Alojziji, roj.
15. 10. 1879, neznanega bivališča.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 12. 2018
D 138/2017

Os-1055/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 22. 9. 1973 razglašeni za mrtvo Marchi (v
z.k. tudi Macri) Justino, roj. Stanič, roj. 21. 9. 1903, Via
Mario Pagani, Siderno, Marina – Regio Calabria, Italija.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
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V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na
Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2018
D 191/2017

Os-1070/19

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski
postopek po pok. Šavli Rafaelu, sin Rafaela, z zadnjim
prebivališčem Ulica Vinka Vodopivca 85, Nova Gorica,
ki je umrl dne 3. 2. 2017.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu
z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na
Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 12. 2018
D 636/2018

Os-1200/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski
zadevi po pokojnem Antonu Pečjaku, rojenem 23. 6.
1927, umrlem 7. 11. 2018, zadnje stalno bivališče
Šmihel pri Žužemberku 15, Žužemberk, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Antonu
Pečjaku, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo
Dolenjska in Bela krajina, Resslova 7b, Novo mesto,
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 1. 2019
D 373/2017

Os-1209/19

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski
zadevi po pokojni Mariji Tonkovič, roj. 9. 10. 1929,
umrla 18. 7. 2017, Dolenje Kamence 23, Novo mesto,
objavlja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojni, ki lahko
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te
zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in
zapustnikovih obveznosti lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 1. 2019
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Os-1073/19

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po pok. Johanu Polak, roj. 7. 4. 1864, neznanega bivališča in umrlem 30. 4. 1934, opr. št. D 8/2019.
Zapustnik Johan Polak, neznanega bivališča, ni napravil oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega
leta od objave oklica kot dediči po pok. Johanu Polak. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 1. 2019
D 7/2019

Os-1075/19

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski postopek po pok. Jožefi Brečko, roj. 8. 5. 1850,
neznanega bivališča in umrli dne 31. 5. 1920, opr. št.
D 7/2019.
Zapustnica Jožefa Brečko, neznanega bivališča, ni
napravila oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega
leta od objave oklica kot dediči po pok. Jožefi Brečko. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 1. 2019
D 6/2019

Os-1076/19

Pred Okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski
postopek po pok. Jožetu Brečku, roj. 15. 4. 1843, neznanega bivališča in umrlem 30. 4. 1913, opr. št. D 6/2019.
Zapustnik Jože Brečko, neznanega bivališča, ni napravil oporoke. Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva vse morebitne osebe, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo v roku enega
leta od objave oklica kot dediči po pok. Jožetu Brečku. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 9. 1. 2019

D 487/2017

Os-1054/19

Pri Okrajnem sodišču v Velenju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Boštjanu Krašovcu, roj. 15. 7.
1977, Podkraj pri Velenju 10a, 3320 Velenje, umrlem
22. 11. 2017.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo
zakonito dedovanje.
Zakoniti dediči I. in II. dednega reda so se dedovanju odpovedali, dedičev III. dednega reda pa ni, zato bo
zapuščina postala last Republike Slovenije na podlagi
142.a člena Zakona o dedovanju.
Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije na podlagi 9. člena Zakona o dedovanju, Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Preden bo sodišče izdalo sklep po 219. členu Zakona
o dedovanju, objavi oklic neznanim upnikom ter obvesti
Republiko Slovenijo in znane upnike o zapuščini brez
dedičev.
Sodišče tako upnike poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica (če gre za neznanega upnika) oziroma v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev (znani upniki) zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določili
142.a člena Zakona o dedovanju in 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 vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez
dedičev.
Po preteku tega roka (če torej v danem roku nihče
od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev) bo zapuščina brez dedičev v skladu z določilom
142.a člena ZD prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos
te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. V tem
primeru Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko upniki skladno
z drugim odstavkom 142.a člena Zakona o dedovanju
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino
in podatke o zapustnikovih obveznostih.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 12. 2018
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Preklici
Drugo preklicujejo
AVENTUR, d.o.o., Stegne 35, Ljubljana, dovolilnici
za BiH – tretje države, leto 2019, oznaka 070/11, številki
0631 in 0632. gnl-340185
Cimeša Aleksander, C. I. istrske brigade 64b, Pobegi, pomorsko knjižico, št. 001662. gnj-340187
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnico, št. 1020268, država Rusija, oznaka države 643/59.
gnk-340186
Gračner Uroš, Gorenjska ulica 38, Bled, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500031988001, izdal Cetis
Celje d.d. gnn-340183
INGENS Maruša Jesenšek s.p., Ježkova ulica 4,
Ljubljana, izvod licence, št. 013550/004, za vozilo Mercedes Viano, reg. št. LJ 854-DA, veljavnost do 21. 8.
2020. gnd-340193
Jesenšek Natalija, Peče 19, Moravče, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Zdravstveni
dom Ljubljana, leto izdaje 2012. gne-340192
Klarić Dejan, Cesta Cirila Tavčarja 8, Jesenice,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 619783, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 2007. gnr-340179
Kmetec Bojan, Mariborska c. 60, Sv. trojica v Slov. goricah, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011726002, izdal Cetis Celje d.d. gnf-340191
Kričaj Andreja, Podkraj 69c, Velenje, potrdilo o preizkusu s področja trženja investicijskih skladov in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih
skladov, št. 3290, izdajatelj ZDU – GIZ, leto izdaje 2010.
gng-340190
LUDVIK MEZEK S.P., Log 195, Bistrica ob Dravi,
potrdilo za voznika, št. 016021/RB78-2-4210/2018, izdano na ime Bradić Milan, veljavnost od 31. 8. 2018
do 31. 1. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnm-340184
MARTIN PEGANC S.P., Prijateljeva ulica 4, Šentjur,
izvod licence, št. 013102/003, za vozilo Mercedes Benz
18.28, reg. št. LJ S0-12P. gnp-340181
MONTER KOCJAN d.o.o., MAJCNOVA ULICA 13,
Mokronog, izvod licence, št. GE010029/03600/007, za
tovorno vozilo reg. št. NM HP-288, veljavnost do 27. 9.
2023. gni-340188
MONTER KOCJAN d.o.o., MAJCNOVA ULICA 13,
Mokronog, izvod licence, št. GE010029/03600/002, za
tovorno vozilo, reg. št. NM HK-783, veljavnost do 27. 9.
2023. gnh-340189
Petra Stanič Andjelić s.p., Jereslavec 19, Kapele, izvod licence, št. 015273/003, za vozilo MAN, reg.
št. KK CT-457, veljavnost do 29. 12. 2022. gno-340182
Pulaj Laver, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/3910,
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008.
gnq-340180
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