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Javni razpisi

Št. 5441-1/2018/153 Ob-1100/20

Sprememba
Za javni razpis »Razvoj slovenščine v digital-

nem okolju – jezikovni viri in tehnologije« – oznaka 
JR-ESRR-Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (šte-
vilka: 5441-1/2018/131), objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 70/19 z dne 29. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
javni razpis), objavljamo naslednji spremembi:

Spremeni se prvi odstavek 19. točke besedila jav-
nega razpisa (Način in rok za predložitev vlog za do-
delitev sredstev), ki se sedaj glasi:

»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 12. 2. 
2020 do 24. ure. Vloge z vsemi obrazci in prilogami 
morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno 
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Razvoj 
slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in teh-
nologije«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti 
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 
Ljub ljana«.

Spremeni se prvi odstavek 21. točke besedila jav-
nega razpisa (Datum odpiranja vlog za dodelitev sred-
stev), ki se sedaj glasi:

»Odpiranje prispelih vlog bo 14. 2. 2020 ob 12. uri 
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljub-
ljana (sejna soba 229) in bo javno. Morebitne spre-
membe termina odpiranja bodo pravočasno objavlje-
ne na spletnem naslovu:https://www.gov.si/drzavni- 
organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne- 
objave/«.

Ministrstvo za kulturo

Št. 41001-1185/2019-7 Ob-1110/20

Sprememba
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje 

programov in dodelitev oziroma sofinanciranje upo-
rabe prostora programom Letnega programa športa 
v MOM za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, dne 13. 12. 2019 in 27. 12. 2019, v 12. poglavju 
Rok za predložitev vlog in način predložitve, tako da se 
tretja vrstica petega odstavek glasi:

»…in sicer najkasneje do vključno 27. 1. 2020 (ve-
lja datum poštnega žiga).«

V 13. poglavju Datum odpiranja vlog, oddanih po 
pošti, se spremeni datum v prvi vrstnici prvega odstav-
ka, tako da se drugi stavek glasi:

»Pričelo se bo 29. 1. 2020 in ne bo javno.«
Mestna občina Maribor

Št. 6711-3/2019 Ob-1087/20
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, nadaljevanju: Zakon) 
ter v skladu z določili Pravilnika o merilih za sofinancira-
nje izvajanja letnega programa športa na državni ravni 
(Uradni list RS, št 68/19), objavlja Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost in šport

popravek
javnega razpisa za izbor izvajalcev  

in sofinanciranje plač strokovnih delavcev  
v programih nacionalnih panožnih športnih šol  

za štiriletno obdobje 2020–2024
V javnem razpisu za izbor izvajalcev in sofinanci-

ranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih 
panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2020–2024 
se v uvodu besedilo »Na podlagi 7. in 10. člena Zako-
na o športu (Uradni list RS, št. 22/98, v nadaljevanju: 
Zakon)« nadomesti z besedilom »Na podlagi 17. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – 
ZNOrg, nadaljevanju: Zakon)«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5440-143/2019 Ob-1053/20
Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

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

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

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in 
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, z vsemi 
spremembami,

– Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014, z vsemi 
spremembami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
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– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – 
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 
in 51/16),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),

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

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Ura-
dni list RS, št. 71/17),

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

– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1;) in njene izvedbene 
uredbe;

– 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);

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

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

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, št. 8-1/1/MK/0 z dne 27. 12. 2019,

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

javni razpis
za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje  

na področju kulture 2020«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj jav-
nega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje 
na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, 
krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključeno-
sti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 
50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo 
pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zapo-
slitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz 
ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe 
zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delov-
nih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi 
usposab ljanja oseb iz ciljne skupine.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za 

obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah 
in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so regi-
strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture 

z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte 
izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, 
javnih agencij in javnih skladov ter nevladnih organizacij 
v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umet-
niških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podporne-
ga okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega 
k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori 
socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, z vključeva-
njem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev 
na področju kulture. Namen instrumenta je integracija 
oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih mo-
žnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenčno-
sti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Cilji javnega razpisa:
– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje 

ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kom-
petenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje 
enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh podro-
čjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno 
integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih 
možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kul-
ture;

– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, ra-
zvoj in populariziranje ustvarjalnosti;

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse-
bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame-
znika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelova-
nja oseb iz ciljne skupine.

Predvideni kazalniki učinka:
– predvideno število udeležencev v spodbude za 

zaposlitev na vzhodu 29
– predvideno število udeležencev v spodbude za 

zaposlitev na zahodu 19
– predvideno število udeležencev v usposabljanju 

na vzhodu 41
– predvideno število udeležencev v usposabljanju 

na zahodu 27.
Pomen pojmov:
Upravičeni prijavitelji so nevladne kulturne organi-

zacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so 
registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji in izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja 
dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
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telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še po-
sebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti 
z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgub-
ljanja zaposlitve.

Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve 
v projekt ni v delovnem razmerju, ni samozaposlena, ni 
družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapital-
ski družbi ter ni ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba 
v zavodu, ni kmet ali upokojenec.

Oseba v postopku izgubljanja zaposlitve je iskalec 
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena (v primeru 
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajal-
ca v času trajanja odpovednega roka ali oseba, v zvezi 
s katero je iz poslovne dokumentacije delodajalca raz-
vidno, da bo njeno delo postalo nepotrebno, ali oseba, 
ki je zaposlena za določen čas).

Neaktivna oseba je drugi iskalec zaposlitve, ki se 
po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list 
RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 
32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17) ne šteje za 
brezposelno osebo.

Oseba starejša od 50 let je oseba, ki je na dan 
vključitve v projekt zaposlitve oziroma usposabljanja 
dopolnila 50 let.

Dolgotrajno brezposelna oseba je oseba, ki je na 
dan vključitve v projekt eno leto ali več prijavljena na Za-
vodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb.

Oseba z izobrazbo pod ISCED 3 je oseba z osnov-
nošolsko izobrazbo (po klasifikacijskem sistemu izobra-
ževanja in usposabljanja KLASIUS).

Prvi projekt je prvi samostojni kulturni projekt vklju-
čenega posameznika iz ciljne skupine v usposabljanje. 
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena ce-
lota in bo izveden v letu 2020.

Inovativen projekt je kulturni projekt, ki na izviren in 
inovativen način spodbuja zaposlovanje in vključevanje 
posameznikov iz ciljne skupine v usposabljanje na po-
dročju kulture.

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KRVS) 
in kohezijska regija Zahodna Slovenija (KRZS): po-
drobnejša opredelitev po NUTS 3 je na spletni strani: 
http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/no-
vice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koti-
cek/files/e-novice-maj-2015.pdf

60 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanciranju 
zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRVS, 40 % 
sredstev razpisa pa sofinanciranju zaposlitev oseb, ki 
sodijo v ciljno skupino iz KRZS. 60 % sredstev razpi-
sa je namenjenih sofinanciranju usposabljanja oseb, ki 
sodijo v ciljno skupino iz KRVS, 40 % sredstev razpisa 
pa sofinanciranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno 
skupino iz KRZS.

Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne skupi-
ne, ki imajo ves čas vključitve stalno prebivališče v sta-
tistični KRVS, iz sredstev predvidenih za vzhodno Slo-
venijo in za osebe, ki imajo ves čas vključitve stalno 
prebivališče v statistični KRZS, iz sredstev predvidenih 
za zahodno Slovenijo. Sredstva med kohezijskima regi-
jama niso prenosljiva.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne 

razpisne pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
(obvezno dokazilo: fotokopija ustanovnega ali druge-
ga temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje; 

v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno 
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mi-
nistrstva v letih 2017, 2018 in 2019 izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno doka-
zilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja 
v prijavnem obrazcu pod točko II);

– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije 
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana 
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– imajo po stanju na zadnji dan v mesecu pred od-
dajo vloge na javni razpis poravnane vse zapadle davke 
in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji (obvezno 
dokazilo: potrdilo FURS o stanju na zadnji dan v mese-
cu pred oddajo vloge);

– da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz dru-
gih javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni 
ali ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državne-
ga ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da zaproša najmanj za dve in največ za osem 
zaposlitev oziroma najmanj za dve in največ za osem 
usposabljanj oseb iz ciljne skupine tega razpisa; (obve-
zno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava 
prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnje-
vati tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vse-
binski sklop:

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
– da prijavljajo projekt zaposlitve osebe najmanj 

dveh oseb iz ciljne skupine tega razpisa za polni delovni 
čas za obdobje najmanj enega leta (obvezno dokazilo: 
originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v pri-
javnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt z začetkom izvajanja naj-
kasneje 1. 6. 2020 in zaključkom izvajanja najkasneje 
31. 5. 2021 (obvezno dokazilo: originalno podpisana 
in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod 
točko II);

– da zaposlijo osebo iz ciljne skupine na ustrezno 
delovno mesto, skladno z namenom tega javnega razpi-
sa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana 
izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih 
šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na 
podlagi tega javnega razpisa ustanovitelj ali poslovodna 
oseba prijavitelja (obvezno dokazilo: originalno podpi-
sana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 
pod točko II);

– da ne prijavlja zaposlitve osebe, ki je bila v zadnjih 
šestih mesecih pred vključitvijo v projekt zaposlitve na 
podlagi tega javnega razpisa zaposlena v okviru projek-
ta, financiranega iz sredstev na podlagi javnega razpisa 
Ministrstva za kulturo za izbor operacij Podpora novim 
kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021 (z ozna-
ko: JR-ESS-NKP 2018-2021) in Podpora novim karier-
nim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 
(KRVS) v obdobju 2019–2021 (z oznako: JR-ESS-NKP 
KRVS 2019-2021) (obvezno dokazilo: originalno podpi-
sana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu 
pod točko II).

Trajanje zaposlitve: zaposlitev osebe iz ciljne sku-
pine mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, 
pri čemer se sofinancira zaposlitev za največ eno leto.

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju 

kulture z vključitvijo najmanj dveh oseb iz ciljne skupine 
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v kulturne projekte izvajalcev (javnih zavodov, javnih 
agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so regi-
strirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji) (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt usposabljanja z začetkom 
izvajanja najkasneje 1. 8. 2020 in zaključkom izvajanja 
najkasneje 15. 10. 2020 (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem 
obrazcu pod točko II).

Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene 
osebe mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti 
zagotovljeno tudi mentorstvo. Glede na program uspo-
sabljanja ter delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, ve-
ščine in spretnosti vključenih oseb, lahko usposabljanje 

traja dlje, pri čemer se sofinancira usposabljanje v tra-
janju največ 174 ur.

Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so 

upravičene aktivnosti, ki so neposredno vezane na pro-
jekt zaposlitve oziroma usposabljanja, izbrane na podlagi 
tega javnega razpisa, ter so v skladu s predmetom in ci-
ljem javnega razpisa in vključujejo osebe iz ciljne skupine. 
Upravičeni stroški so opredeljeni v 9. točki tega razpisa.

4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje 
– ocenjevalni list

Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijavi-
teljev bo ocenila Komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo ali od njega po-
oblaščena oseba (v nadaljevanju: komisija) na podlagi 
splošnih in posebnih meril.

Splošna merila za oba sklopa

MERILO
Možno 
št. točk

1 Ustreznost namena operacije in prijavljenih aktivnosti glede na cilje razpisa 20
1.1 Jasno in kvalitetno opredeljeni nameni in cilji projekta in usklajenost z nameni in cilji razpisa
(do 10 točk):

10

– Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa
(10 točk).
– Nameni in cilji projekta so delno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (5 točk).
– Nameni in cilji projekta niso opredeljeni oziroma/in niso usklajeni z nameni in cilji razpisa (0 točk).
1.2 Jasno opredeljena ciljna skupina in njene potrebe ter primerna vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti (do 10 točk):

10

– Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti primerna (10 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe so delno opredeljene ter njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti delno primerna (5 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe niso opredeljene in/oziroma njena vključitev v pripravo in izvajanje 
prijavljenih aktivnosti ni primerna (0 točk).

2 Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije
Reference prijavitelja v obdobju 2016−2019 

20

2.1 Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje aktivnosti, ki vključujejo osebe iz 
ciljne skupine (do 10 točk):

10

– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema primerljivima projektoma 
prijavitelja v zadnjih štirih letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim primerljivim 
projektom prijavitelja v zadnjih štirih letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte in 
izvajanje predvidenih aktivnosti niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
2.2 Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja v kulturno produkcijo in promocijo ter 
usposabljanja (izkazani kulturni dogodki prijavitelja) (do 10 točk):

9+1*

– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema kulturnima dogodkoma prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim kulturnim dogodkom prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno produkcijo in 
promocijo niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).

3 Izvedljivost operacije – skladnost prijavljenih aktivnosti s terminskim, stroškovnim in kadrovskim 
načrtom operacije

15

3.1 Spodbujanje razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor
(do 10 točk):

10

– Prijavljene aktivnosti spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in 
kreativni sektor (10 točk).
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MERILO
Možno 
št. točk

– Prijavljene aktivnosti delno/posredno spodbujajo razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti 
za kulturo in kreativni sektor (5 točk).
– Prijavljene aktivnosti ne spodbujajo razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in 
kreativni sektor (0 točk).
3.2 Vsebinska utemeljenost načrta za zaposlitev ali usposabljanje in skladnost z dejavnostjo prijavitelja 
(do 5 točk):

5

– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je povsem ustrezen prijavljenim aktivnostim in skladen 
z dejavnostjo prijavitelja (5 točk).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje je delno ustrezen prijavljenim aktivnostim in delno skladen 
z dejavnostjo prijavitelja (3 točke).
– Načrt za zaposlitev ali usposabljanje ni ustrezen prijavljenim aktivnostim in ni skladen z dejavnostjo 
prijavitelja (0 točk).

4 Trajnost predvidenih rezultatov
Izkazovanje in ocena trajnostnega učinka predvidenega vključevanja oseb iz ciljne skupine

15

4.1 Izkazovanje in utemeljitev predvidenih učinkov na področju zaposlovanja ali usposabljanja v kulturi 
(do 10 točk):

10

– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja na področju kulture so izkazani in 
ustrezno utemeljeni (10 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi so delno izkazani in 
utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja v kulturi niso izkazani in 
utemeljeni (0 točk).
4.2 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela na področju kulture (do 5 točk):

5

– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture so izkazani in utemeljeni (5 točk).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture so delno izkazani in utemeljeni (3 točke).
– Predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in sposobnosti za 
namen integracije na trg dela na področju kulture niso izkazani in utemeljeni (0 točk).

SKUPAJ 70
* Prijavitelj, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko, 

vendar skupaj največ 10 točk.

Posebna merila za Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev

MERILO Možno 
št. točk

1 Inovativnost projekta zaposlitve v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine 20
1.1 Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (do 10 točk):

10

– Projekt zaposlitve spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanja 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 Projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine v projekt
(do 10 točk):

10

– Projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (10 točk).
– Projekt zaposlitve delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino 
in način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt zaposlitve ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Predvideno število novih zaposlitev oseb iz ciljne skupine 10
2.1 Število vključitev (do 4 točke): 4+1*
– sedem ali osem zaposlitev (4 točke),
– pet ali šest zaposlitev (3 točke),
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MERILO Možno 
št. točk

– štiri zaposlitve (2 točki),
– tri zaposlitve (1 točka).
2.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):

5

– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka).

SKUPAJ 30
* Prijavitelj, ki prijavlja zaposlitev osebe/oseb, ki jo/jih je predhodno usposabljal v okviru zaključenih javnih razpisov 

Podporno okolje, prejme dodatno točko.

Posebna merila za Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj

MERILO Možno 
št. točk

1 Inovativnost projekta usposabljanja v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine 10
1.1 Spodbujanje razvoja ustvarjalnosti na področju, kjer vključene osebe delujejo, oblikovanje 
kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo 
vključitev na trg dela (do 5 točk):

5

– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine spodbuja razvoj ustvarjalnosti na področju, 
kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja 
možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (5 točk).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine delno spodbuja razvoj ustvarjalnosti na 
področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter 
iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (3 točke).
– Projekt usposabljanja vključenih oseb iz ciljne skupine ne spodbuja razvoja ustvarjalnosti na 
področju, kjer delujejo, oblikovanja kompleksnejših oblik sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter 
iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg dela (0 točk).
1.2 Izkazovanje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in način 
vključevanja v projekt (do 5 točk):

5

– Projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na vsebino in 
način vključevanja v projekt (5 točk).
– Projekt usposabljanja delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke).
– Projekt usposabljanja ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Vključitev oseb iz ciljne skupine s prvim projektom na področju kulture (prvi samostojni kulturni projekt 
vključenega posameznika iz ciljne skupine, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo 
izveden v letu 2020)

10

– vključitev petih oseb s prvim projektom (10 točk),
– vključitev štirih oseb s prvim projektom (8 točk),
– vključitev treh oseb s prvim projektom (6 točk),
– vključitev dveh oseb s prvim projektom (4 točke),
– vključitev ene osebe s prvim projektom (2 točki).

3 Predvideno število vključenih v usposabljanje iz ciljne skupine 10
3.1 Število vključitev (do 5 točk): 5
– usposabljanje osmih oseb (5 točk),
– usposabljanje šestih ali sedmih oseb (4 točke),
– usposabljanje petih oseb (3 točke),
– usposabljanje štirih oseb (2 točki),
– usposabljanje treh oseb (1 točka).
3.2 Število vključitev oseb starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, z izobrazbo pod ISCED 3
(do 5 točk):

5

– osem vključitev (5 točk),
– šest ali sedem vključitev (4 točke),
– štiri ali pet vključitev (3 točke),
– dve ali tri vključitve (2 točki),
– ena vključitev (1 točka).

SKUPAJ 30
SKUPAJ SPLOŠNA IN POSEBNA MERILA 100
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5. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 

pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje 
število možnih točk. Skupno najvišje možno število do-
seženih točk pri posameznem sklopu je 100, pri čemer 
je za izvajanje operacij lahko izbran prijavitelj, ki bo pri 
posameznem sklopu dosegel najmanj 71 točk.

Sredstva se dodelijo predvidoma za 48 zaposlitev 
za eno leto (29 iz KRVS in 19 iz KRZS) v okviru Sklopa 1 
ter za predvidoma 68 usposabljanj (41 iz KRVS in 27 iz 
KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do porabe razpoložlji-
vih sredstev za ta javni razpis.

Komisija bo odprla vse prispele vloge na ta javni 
razpis. Skladno z merili za izbor iz 4. točke besedila tega 
javnega razpisa bo komisija ocenila pravočasno prispele 
in popolne vloge upravičenih prijaviteljev, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 3. točke besedila tega javnega razpisa. Vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije. V kolikor se 
bosta oceni (skupna ocena splošnih in posebnih meril) 
razlikovali za 10 odstotnih točk ali manj, se bo ocena 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
se bosta oceni razlikovali za več kot 10 točk, bo vlogo 
ocenil še tretji ocenjevalec. V tem primeru bo ocena obli-
kovana na osnovi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za po-
samezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in 
upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov za 
sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komisije 
odloči o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi, v okvi-
ru predvidenih sredstev za posamezno kohezijsko regijo 
in za predvideno število zaposlitev in usposabljanj zno-
traj posamezne kohezijske regije.

V primeru, da več prijaviteljev na posameznem 
sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo 
uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje 

presežena skupna razpoložljiva sredstva za posamezen 
sklop, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanci-
ranih projektov da prednost projektu, ki je dobil več točk 
pri posebnih merilih, v primeru enakega števila točk pri 
posebnih merilih pa projekt, ki je dobil višje število točk 
pri splošnem merilu po vrstnem redu, pri čemer se naj-
prej upoštevajo dosežene točke pri merilu 1, nato 2, 3 
in 4. V primeru enakega točkovanja po vseh merilih se 
odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Kandidatu, ki je na predlogu liste projektov za so-
financiranje pri posameznem sklopu zadnji, se dodelijo 
sredstva največ v višini, ki bodo še na razpolago za 
posamezno regijo, v skladu s prijavo. Kolikor se izbrani 
prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da 
odstopa od vloge v delu, ki se nanaša na ta sklop.

Kandidatom, ki so na predlogu liste projektov za 
sofinanciranje pri posameznem sklopu, se v primeru, 
da sredstva za posamezno regijo niso več na razpolago, 
dodelijo sredstva v skladu s prijavo zgolj za prijavljeno 
število vključitev oseb iz ciljne skupine iz regije, za ka-
tero so sredstva še na razpolago.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se dodelijo sredstva 
naslednjemu na rezervni listi pri posameznem sklopu.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki do-
sežejo vsaj 71 točk.

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

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunski leti 2020 in 2021 znaša 
741.920,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po vsebinskih sklopih:

Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje 
zaposlitev znaša 576.000,00 EUR.

Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje 
usposabljanj znaša 165.920,00 EUR.

Sredstva niso prenosljiva med regijama.

V EUR 2020 2021 SKUPAJ
SKLOP 1
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU 207.360,00 69.120,00 276.480,00
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO 51.840,00 17.280,00 69.120,00
SKUPAJ KRVS 259.200,00 86.400,00 345.600,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU 138.240,00 46.080,00 184.320,00
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO 34.560,00 11.520,00 46.080,00
SKUPAJ KRZS 172.800,00 57.600,00 230.400,00
SKLOP 1 SKUPAJ 576.000,00
SKLOP 2
KRVS (60 %)
160196 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU 79.641,60 79.641,60
160197 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-SLO 19.910,40 19.910,40
SKUPAJ KRVS 99.552,00 99.552,00
KRZS (40 %)
160198 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU 53.094,40 53.094,40
160199 – PN 8.1-Povečanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-SLO 13.273,60 13.273,60
SKUPAJ KRZS 66.368,00 66.368,00
SKLOP 2 SKUPAJ 165.920,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE
(KRVS + KRZS)

597.920,00 144.000,00 741.920,00

EU DEL 80 % 478.336,00 115.200,00 593.536,00
SLO DEL 20 % 119.584,00 28.800,00 148.384,00
Konto 4133, 4120 in 4136
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Sredstva za javni razpis so zagotovljena s Proraču-
nom Republike Slovenije.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
je 80:20.

Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih 
izdatkih je 80 %.

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

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za 

delovanje na področju kulture 2020« obsega naslednje 
dokumente:

– Besedilo javnega razpisa: ESS Podporno okolje 
za delovanje na področju kulture 2020

– Prijavni obrazci, ki zajemajo:
– I: Osnovni podatki o prijavi in prijavitelju (skupaj 

za oba sklopa)
– II: Izjave prijavitelja (skupaj za oba sklopa)
– III: Dispozicija projekta (za vsak sklop posebej)
– IV: Usposobljenost upravičencev za izvedbo 

projekta (za vsak sklop posebej)
– V: Pričakovani učinki (za vsak sklop posebej)
– VI: Ciljna skupina (za vsak sklop posebej)

– Finančni načrt (za vsak sklop posebej)
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Označba vloge
– Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega 

akta.
Vsi zgoraj našteti dokumenti predstavljajo razpisno 

dokumentacijo.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje popolno 

izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (od I do VI) 
ter priložen finančni načrt in fotokopijo ustanovnega ali 
drugega temeljnega akta ter potrdilo FURS o poravnanih 
vseh zapadlih davkih in drugih obveznih dajatvah v Re-
publiki Sloveniji po stanju točno na zadnji dan v mese-
cu pred oddajo vloge na javni razpis.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Prijav-
ni obrazec in finančni načrt mora prijavitelj predložiti tudi 
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB 
podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Ti-
skana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati 
z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in 
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale v obdobju od objave javnega razpisa:

– najkasneje do 31. 5. 2021 za zaposlitev in
– najkasneje do 15. 10. 2020 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 

objave javnega razpisa:
– najkasneje do 30. 6. 2021 za zaposlitev in
– najkasneje do 15. 11. 2020 za usposabljanje.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave 

javnega razpisa do 31. 8. 2021 (izplačilo iz proračuna 
Republike Slovenije).

Če se bo operacija začela izvajati pred predložitvijo 
vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobritvijo pr-
vega zahtevka za izplačilo preverilo skladnost izvajanja 

operacije z relevantno zakonodajo tudi za obdobje pred 
opravljenim izborom oziroma sklenitvijo pogodbe o so-
financiranju.

9. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa 
so spodbude za zaposlitev za obdobje najmanj enega 
leta in spodbude za usposabljanje v trajanju najmanj 
174 ur z vključevanjem oseb iz ciljne skupine v projekte 
kulturnih izvajalcev.

Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa 
so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposablja-
njem, in sicer:

Standardni strošek na enoto izvedbe programa je 
določen na podlagi Metodologije št. 5440-143/2019/9, 
sprejete dne 15. 11. 2019, in znaša:

– za Sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene 
osebe: 1.000,00 EUR,

– za Sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno uspo-
sabljanje ene osebe: 2.440,00 EUR.

Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upra-
vičeni stroški zaposlitve ene osebe največ v viši-
ni 12.000,00 EUR oziroma 1.000,00 EUR na mesec. 
Višina sredstev za usposabljanje ene osebe znaša 
2.440,00 EUR.

V okviru standardnega stroška na enoto za uspo-
sabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo 
za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. sli-
karski, kiparski material, osnovni material in orodje za 
druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora 
znašati najmanj 940,58 EUR bruto (1.264,00 EUR bru-
to bruto oziroma ustrezen bruto bruto znesek glede na 
višino prispevkov delodajalca).

Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo 
po izvedenem usposabljanju.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
za dokazovanje upravičenih stroškov:

– za Sklop 1:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za 

obdobje najmanj enega leta in dokazilo o prijavi delav-
ca v obvezna socialna zavarovanja na ZZZS (ob prvem 
zahtevku),

– zaposlitveni načrt (ob prvem zahtevku),
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku),
– delno poročilo vključene osebe o izvajanju za-

poslitvenega načrta (razviden mora biti mesec oziroma 
obdobje, na katerega se poročilo nanaša ter sledenje 
aktivnostim, navedenim v zaposlitvenemu načrtu),

– za Sklop 2:
– pogodba o usposabljanju,
– načrt usposabljanja,
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred vključitvijo v usposabljanje,
– vsebinsko poročilo vključene osebe o izvajanju 

načrta usposabljanja in poročilo mentorja o izvedbi načr-
ta usposabljanja in vključenosti v projekt (iz katerega je 
razvidno število ur usposabljanja in mentorstva),

– dokazilo o izplačani spodbudi.
Ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred 

vključitvijo je lahko: prijava na Zavodu RS za zaposlo-
vanje oziroma pri ogroženi zaposlitvi: dokazilo o redni 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi; oziroma dokazilo iz po-
slovne dokumentacije delodajalca, da bo njegovo delo 
nepotrebno oziroma dokazilo o zaposlitvi za določen čas 
oziroma podpisana izjava vključene osebe v primeru, da 
ni bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
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bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinancira-
nje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih 
v vlogi na javni razpis.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, 
najkasneje do 15. 7. 2021, podati končno poročilo, ki 
mora vsebovati:

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitve-
nega načrta, ki zajema poročilo vključene osebe in men-
torja o izvedbi zaposlitvenega načrta,

– poročilo o statusu vključene osebe iz ciljne skupi-
ne na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, 
najkasneje do 15. 12. 2020, podati poročilo o statusu 
vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec 
po zaključku usposabljanja.

Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 
30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, 
ki mora biti podan:

– za Sklop 1 najkasneje do 30. 6. 2021,
– za Sklop 2 najkasneje do 15. 11. 2020.
V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno ob-

dobje ali usposabljanja je potrebno vračilo razlike izpla-
čanih sredstev.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen do 
izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta zakon določa 
upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, 
ki je možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 
180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri če-
mer višina posameznega predplačila ne sme presegati 
30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za Sklop 1.

Predplačila največ v višini 3.000,00 EUR na po-
samezno zaposlitev v okviru Sklopa 1 se izvajajo po 
sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju ope-
racije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posame-
znega predplačila v celoti. Upravičenec je v primeru 
prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zah-
tevek za izplačilo ali več zahtevkov za izplačilo z ob-
veznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku 
najkasneje 180 dni po prejemu predplačila. Po celotnem 
poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko 
pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za pri-
hodnje obdobje 180 dni.

Predplačila za posamezno spodbudo za zaposlitev 
lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi.

10. Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil 
in predpisov

Izbrani prijavitelj je pri porabi sredstev javnega raz-
pisa zavezan spoštovati tudi:

– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v pri-
meru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skla-
dno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3);

– omejena uporaba pravil javnega naročanja v pri-
merih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.

11. Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de 
minimis«: na podlagi mnenja Ministrstva za finance 
št. 449-46/2016/5 z dne 16. 9. 2016, operacija ne pred-
stavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.

12. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo

Upravičenec bo moral pri obveščanju in komuni-
ciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na 
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske po-
litike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno 
uporabljati logotip Ministrstva za kulturo ter logotip 
Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt 
delno sofinancirata Ministrstvo za kulturo ter Evropska 
unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Naložbo 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada in Republika Slovenija. Projekt se financira 
v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne 
osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna 
mobilnost delovne sile, prednostne naložbe: 8.1 Dostop 
do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne 
osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, 
ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami 
za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev, 
specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti brezpo-
selnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brez-
poselnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.

Izbrani prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vsi sub-
jekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz 
Evropskega socialnega sklada.

13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

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

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

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

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

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

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

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
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št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki 
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

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

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

17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 
19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU dolžan 
še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve oziroma 
usposabljanja spremljati in ministrstvu zagotavljati po-
datke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno 
z osebnimi podatki. Obvezno poročanje vključenih oseb 
iz ciljne skupine je obvezna sestavina pogodbe o zaposli-
tvi oziroma pogodbe o usposabljanju z vključeno osebo.

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

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

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

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

20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelj mora v prijavnem obrazcu v točki I ozna-
čiti sklop na katerega se prijavlja. Prijavitelj lahko kan-
didira na oba sklopa. V primeru, da kandidira na oba 
sklopa, mora podati za vsak sklop posebej izpolnjen 
prijavni obrazec v točkah III, IV, V in VI z ustrezno 
označbo sklopa.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 16. 3. 
2020. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovoj-
nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj 
– prijava na javni razpis »Podporno okolje za delovanje 
na področju kulture 2020««, ki je del razpisne dokumen-
tacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do 
navedenega roka predložene glavni pisarni ministrstva 
(v poslovnem času) oziroma bodo do navedenega roka 
oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge ter vloge, ki jih niso podali upravičeni prijavitelji, 
se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

21. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred po-
tekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni 
razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma 
dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev 
bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena 
tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

22. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Začetek odpiranja prispelih vlog bo dne 23. 3. 2020 

ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, Ljub ljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo 
javno. V primeru večjega števila vlog, lahko komisija 
odloči, da odpiranje ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki 
jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopol-
nili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

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

23. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa 
o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi 
k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval 
na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo. Sredstva se 
lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi 
ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira 
izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena 
oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta z izbranimi prijavitelji.

24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-orga-
ni/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/

Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi 
osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljub ljana, vsak delovni dan med 9. in 
12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Dodatne infor-
macije o javnem razpisu je mogoče pridobiti na elektron-
skem naslovu mojca.juric@gov.si z navedbo zadeve: 
Razpis ESS Podporno okolje za delovanje na področju 
kulture 2020.

Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo in-
formativne delavnice, ki bo potekala 10. 2. 2020 v pro-
storih ministrstva, Maistrova 10, Ljub ljana, sejna soba 
v pritličju, ob 10. uri.

25. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
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V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podla-
gi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo 
lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunani-
mi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega 
prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev 
pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.

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

Ministrstvo za kulturo

Št. U014-95/2019/2 Ob-1111/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljub ljana, na podlagi prvega odstavka 66. čle-
na Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 
110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US 
in 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 
3. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in 
izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, 
št. 54/08) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije v okviru mreže javne 

veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali na območju 

Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih 
sredstev

I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljub ljana.

II. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije 
veterinarskim organizacijam, za območja posameznih 
občin, za izvajanje:

– dejavnosti javne veterinarske službe za izvaja-
nje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj 
živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki 
se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in 
se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje 
posebnih koncesij;

– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinar-
ski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega 
zdrav stvenega varstva živali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugo-
toviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali v okviru poseb-
nih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Ured-
be o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS, 
št. 54/08).

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba s posamezno veterinarsko organizacijo se sklene 
po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja za po-
samezno občino, vendar z začetkom veljavnosti ne pred 
30. 9. 2020 in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.

IV. Pogoji: na javni razpis se lahko prijavijo veteri-
narske organizacije, ki:

– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu 
s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vete-
rinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije 
za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali 
veterinarsko kliniko (v primeru podružnic velja navedeni 
pogoj glede verifikacije tudi za podružnice),

– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja 
z veljavno licenco, za polni delovni čas na vsakih za-
četih 300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo 
rejne živali na območju, ki ga uveljavljajo (izhodišče 
registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne 
živali, na dan 31. 12. 2019). Če je zaposleni veterinar 
tujec, mora imeti priznano poklicno kvalifikacijo, če ni 
študiral v Republiki Sloveniji in obvladati osnovno ra-
ven slovenskega jezika,

– imajo na območju madžarske oziroma italijanske 
narodnosti, zagotovljenega vsaj enega veterinarja, ki 
obvlada osnovno raven madžarskega oziroma italijan-
skega jezika,

– zagotavljajo dosegljivost enega veterinarja na 
mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni,

– imajo na dan oddaje prijave plačane prispevke za 
socialno varnost iz delovnega razmerja.

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporab-
ljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

V. Prijava: prijavitelj poda prijavo za pridobitev kon-
cesije na določenem območju na obrazcih, ki so kot 
priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevani-
mi prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh 
UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-or-
gani/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinar-
stvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave):

1. prijava (izpolnjen Obrazec 1 – Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 

objave razpisa (izpolnjen Obrazec 2 – Seznam vete-
rinarjev);

3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočni-
kov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Se-
znam veterinarskih pomočnikov);

4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – naved-
ba delovnih izkušenj na področju veterinarstva in glede 
izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega var-
stva živali za veterinarje (izpolnjen Obrazec 4 – Delovne 
izkušnje veterinarjev);

5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je štu-
diral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne 
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organiza-
cije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu 
s pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij 
veterinarjev (izpolnjen Obrazec 5 – Tuji veterinarji);

6. prijava območja, kjer želi veterinarska organi-
zacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, 
z navedbo območja občin/e oziroma upravne/ih enot/e 
(v primeru uveljavljanja za območje cele/ih upravne/ih 
enot/e) (izpolnjen Obrazec 6 – Prijava območja);

7. v primeru prijave za delo na območju madžarske 
ali italijanske narodne skupnosti potrdilo za veterinarja 
o osnovnem znanju jezika avtohtone narodne skupnosti. 
Za osnovno raven znanja jezika narodne skupnosti se 
upoštevajo: zaključena osnovnošolska obveznost na 
dvojezični šoli (spričevalo), končana srednja šola, kjer 
je bil eden od jezikov tudi jezik narodne skupnosti, če 
veterinar predhodno ni končal dvojezične osnovne šole, 
opravljen izpit iz jezika narodne skupnosti na dodiplom-
skem ali podiplomskem študiju, potrdilo o jezikovnem 
usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 
300 ur ali potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na 
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osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti (izpolnjen 
Obrazec 7 – Narodne skupnosti);

8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane 
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in pre-
iskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: na-
vedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo 
v verificirani veterinarski organizaciji tekom delovnega 
časa od ponedeljka do petka in veterinarjev, dosegljivih 
na mobilnem telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na 
proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih 
ukrepov izven delovnega časa, kadar je ogroženo zdrav-
je ljudi ali živali (izpolnjen Obrazec 8 – Zagotavljanje 
nepretrgane veterinarske dejavnosti);

9. izjava glede maksimalnega odzivnega časa ob 
pojavu bolezni živali za najbolj oddaljen KMG-MID na 
območju, za katerega se prijavlja (izpolnjen Obrazec 9 
– Odzivni čas);

10. izjava glede višine popusta na ceno režijske 
ure, če ga ponudi (izraženo v  % in celim številom) (izpol-
njen Obrazec 10 – Popust na ceno režijske ure);

11. interni akt o organizaciji delovanja v primeru 
pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zašči-
tnih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja 
(izpolnjen Obrazec 11 – Obvladovanje kriznih situacij);

12. navedba številke koncesijske pogodbe za opra-
vljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba skle-
njena ali navedba številke odločbe in datuma izdaje, če 
ima odločbo UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za to 
dejavnost na dan objave razpisa, če obstaja (izpolnjen 
Obrazec 12 – DDD);

13. izjavo o plačanih prispevkih za socialno varnost 
in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obra-
zec 13 – Plačani prispevki).

Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do vključ-
no 13 skupaj z zahtevanimi dokazili, razen obrazca 7, če 
prijavitelj ne uveljavlja območja občin, kjer živita avtoh-
toni narodni skupnosti.

Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča 
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.

VI. Izbor
Za posamezno območje občin bo izbrana tista ve-

terinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in 
bo zbrala največ točk po prednostnih merilih iz VII. in 
VIII. točke tega razpisa.

Prijavo se bo ovrednotilo tako, da ima prednost 
veterinarska organizacija, ki lahko zagotovi izvajanje 
veterinarskih dejavnosti na območju cele upravne enote 
oziroma večjega števila občin, ki predstavljajo zaokrože-
no celoto, ob upoštevanju prednostnih meril iz VII. točke 
tega razpisa.

Če kandidira za isto območje občin/e več prijavite-
ljev, se izbira veterinarske organizacije izvede glede na 
večji seštevek točk po prednostnih merilih iz VIII. točke 
tega razpisa.

Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila 
točk UVHVVR pozove prijavitelje, ki kandidirajo na istem 
območju, da predložijo sporazum o določitvi območja po 
posameznih občinah. Če v 30 dneh od poziva stranke 
ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko 
organizacijo za območje posamezne občine (najmanjša 
enota občina) glede na kadrovske zmogljivosti iz 5. toč-
ke VIII. Poglavja razpisa, njeno bližino in dostopnost iz 
1. točke VIII. Poglavja razpisa. Pri izenačenosti pogojev 
se za izračun bližine in dostopnosti uporabi navigacijski 
sistem zemljevidi »google maps«; upošteva se razdalja 
med naslovom veterinarske organizacije ali podružnice 
in naseljem (vpiše se kraj in ukaz »izmeri razdaljo«).

Če bi del območja upravne enote ostal izvzet, mora 
veterinarska organizacija, ki uveljavlja ostalo območje 

upravne enote in izpolnjuje kadrovske pogoje za celo-
tno območje upravne enote, prevzeti območje celotne 
upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno ob-
močje ne izpolnjuje, UVHVVR določi drugo najbližjo 
veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.

VII. Prednostna merila po četrtem odstavku 3. čle-
na Uredbe

Pokritje večjega območja, za katerega se prijavlja 
in izpolnjuje pogoje (točke iz posameznih alinej se ne 
seštevajo)

– za območje dveh ali več celih upravnih enot: 
8 točk;

– za območje ene cele upravne enote: 6 točk;
– za območje 5 občin ali več, ki predstavljajo za-

okroženo celoto in niso hkrati območje cele upravne 
enote: 5 točk;

– za območje 4 občin, ki predstavljajo zaokrože-
no celoto in niso hkrati območje cele upravne enote: 
4 točke;

– za območje 3 občin, ki predstavljajo zaokrože-
no celoto in niso hkrati območje cele upravne enote: 
3 točke;

– za območje 2 občin, ki predstavljata zaokrože-
no celoto in nista hkrati območje cele upravne enote: 
2 točki.

Zaokrožena celota je območje dveh ali več občin, 
ki mejijo ena na drugo.

VIII. Prednostna merila za območje posameznih 
občin po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnje-
vanju pogojev se točke iz posameznih točk seštevajo):

1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije
– kdor ima verificirano veterinarsko organizacijo ali 

podružnico znotraj občine, za katero se prijavlja: 2 točki.
2. izjava o odzivnem času (do prihoda na kmetijsko 

gospodarstvo) ob pojavu/sumu bolezni živali, šteto od 
klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo na 
občini/ah, ki jo/jih uveljavlja in zanjo/e izpolnjuje pogoje 
(točke iz posameznih alinej se ne seštevajo)

a) prihod do 90 min v času od 7. do 15. ure od po-
nedeljka do petka: 1 točka;

b) prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobo-
te, nedelje in prazniki: 3 točke.

3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske de-
javnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi 
se potrdi bolezen ali ovrže sum (točke iz posameznih 
alinej se seštevajo)

– dosegljivost veterinarja v ambulanti s katero se 
prijavlja v občini tekom delovnega časa od ponedeljka 
do petka v obsegu 8 ur dnevno: 1 točka (ne glede na 
število dodatnih veterinarjev);

– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem 
telefonu 24 ur skozi celo leto ne glede na proste delovne 
dni: 2 točki (ne glede na število dodatnih veterinarjev).

4. dejavnosti za obvladovanje kriznih situacij (točke 
iz posameznih alinej se seštevajo)

– interni akt o organizaciji delovanja v primeru poja-
va in v primeru izbruha bolezni živali z navedbo vrste in 
števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali 
(če ga prijavitelj predloži): 1 točka;

– koncesija UVHVVR za opravljanje DDD dejavno-
sti ali pravnomočna odločba o izpolnjevanju pogojev za 
izvajanje DDD (če obstaja): 2 točki.

5. kadrovske zmogljivosti
a) vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem po-

gojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s pol-
nim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID 
za celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje po-
goje), ki je:
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– zaposlen s polnim delovnim časom na dan objave 
razpisa: 2 točki;

– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-
nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka;

(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) za vsakega zaposlenega veterinarskega pomoč-

nika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od pol-

nega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 0,5 točke;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
6. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev (točke 

iz posameznih alinej se ne seštevajo):
– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa, deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvaja-
njem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali (točke iz posameznih alinej 
se ne seštevajo)

– do vključno 5 let: 1 točka;
– nad 5 let: 2 točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

izkušenj vseh zaposlenih veterinarjev na dan objave raz-
pisa deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.

8. osnove za izračun cene za opravljanje veterinar-
skih dejavnosti iz javnega razpisa

Za vsak 1 % popusta na veljavno ceno režijske 
ure, ki je za vsako leto določena s cenikom UVHVVR: 
0,5 točke vendar največ 5 točk

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega 
razmerja.

Veljavna cena režijske ure na dan javnega razpisa 
je 34,81 EUR za veterinarja in 17,72 EUR za veteri-
narskega pomočnika. Za Upravno enoto Tolmin in za 
Upravno enoto Kočevje se veljavna cena režijske ure za 
veterinarja in veterinarskega pomočnika zviša za 10 %.

9. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za 
vse vrste koncesij, ki jih ima UVHVVR sklenjene z veteri-
narskimi organizacijami (negativne točke iz posameznih 
alinej se ne seštevajo)

– enkratni odvzem koncesije:
a) v celoti: manj 3 točke
b) delni: manj 2 točki
– dva ali večkratni odvzem koncesije (delno ali v ce-

loti): manj 5 točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR 

o odvzemu koncesije od 1. 1. 2011 naprej.
IX. Razpisna dokumentacija: seznam upravnih 

enot in občin s številom registriranih kmetijskih gospo-
darstev, ki so redile rejne živali, razen rib in čebel, je 
objavljen na spletnih straneh UVHVVR (spletno me-
sto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/ 
uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, 
zavihek: javne objave). Zainteresirani prijavitelji lah-

ko brezplačno dvignejo navedeno dokumentacijo tudi 
v glavni pisarni UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
VI. nadstropje, vsak delavnik med 9. in 12. uro, do 
vključno 10. 2. 2020.

X. Rok javnega razpisa
Rok prijav je odprt do 10. 2. 2020. V primeru pripo-

ročene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo 
poslane do izteka dneva 10. 2. 2020, v primeru osebne 
dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana pa morajo biti prijave vložene do vključno 
10. 2. 2020, do 14. ure.

Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do-

polnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za 
dopolnitev vloge.

XI. Oblika prijave in naslov za vložitev prijav na 
javni razpis

Prijava mora biti povezana z vrvico in zapečatena 
tako, da posameznih listov ni mogoče neopazno odvze-
mati ali dodajati novih.

UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanj-
kljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.

Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo 
prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpi-
raj – javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti 
javne veterinarske službe – MREŽA z navedbo občin in 
upravnih enot, kjer se prijavlja na koncesijo«, na Upravo 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana. Na hrbtni strani ovojnice mora 
biti naveden polni naslov prijavitelja. V primeru, da prija-
va ni označena kot je navedeno, UVHVVR ne odgovarja 
za predčasno odpiranje prijave ali za založitev prijave, 
si pa pridržuje pravico odprave take pomanjkljivosti pri 
javnem odpiranju prijav.

XII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na na-

slov iz prejšnje točke, bo v VI. nadstropju, v sejni sobi 
UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

Razpored odpiranja za prijavitelje bo objavljen na 
spletnih straneh UVHVVR (http://www.gov.si) v roku 
10 dni po roku za oddajo prijav.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ozi-
roma predstavniki prijavitelja, če imajo pisno pooblastilo 
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja
Za posamezno območje bo prijaviteljem vročena 

odločba v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 

na tel. 01/300-13-09, vsak dan v času trajanja razpisa 
od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič, 
v primeru odsotnosti: Polona Cankar, univ. dipl. prav., 
tel. 01/300-13-02).

UVHVVR si pridržuje pravico do morebitnih poprav-
kov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Uprava RS za varno hrano,  
veterinarstvo in varstvo rastlin
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PRIJAVA_______________________________________________________________                   OBRAZEC 1 
 

 
__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

1/2 
 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS  ZA PRIDOBITEV KONCESIJE V OKVIRU MREŽE JAVNE 
VETERINARSKE SLUŽBE ZA  ZAGOTAVLJANJE NAJMANJŠEGA  OBSEGA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI NA OBMOČJU RS, KI SE FINANCIRA IZ 

PRORAČUNSKIH SREDSTEV 
 
 
1.  PODATKI O PRIJAVITELJU 

 
 
Prijavljamo se na javni razpis Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin za pridobitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za 
zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju RS, ki se 
financira iz proračunskih sredstev.  
 
 
 
Naziv prijavitelja: 

 

 
Sedež (polni naslov prijavitelja): 

 

 
Občina sedeža  

 

 
Davčna številka: 

 

 
Matična številka: 

 

Ime in priimek osebe pooblaščene za 
zastopanje: 

 

Polni naslov podružnice/poslovne 
enote (če jo ima)*: 

1. 
 
2. 
 
3. 

Občina podružnic/e /  poslovne/ih 
enot/e 
(če jo/jih ima) 

1. 
 
2. 
 
3. 

 
Telefonska številka prijavitelja: 

 

 
* podružnica ali poslovna enota je verificirana enota veterinarske organizacije, ki je 
vpisana v sodni/ poslovni register kot podružnica.  
 
V primeru prijave tudi za podružnice (poslovne enote) morajo biti vpisani tudi podatki 
o podružnici/podružnicah 
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__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
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2. REGISTRACIJA PRI AJPES 
 
 
Datum prve registracije 

 

 
Datum zadnje spremembe v registraciji 
prijavitelja 

 

 
Datum zadnje spremembe, ki je v 
postopku in še ni registrirana 

 

 
Opis zadnjih sprememb, ki še niso 
registrirane 
 

 

 
 
 
 
3. Odločba o verifikaciji za veterinarsko ambulanto C ali veterinarsko kliniko ali 
veterinarsko bolnico: 
 

DA                          NE 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
 
 
4. Odločba o verifikaciji podružnice kot veterinarske ambulante C, ali veterinarske 
klinike, ali veterinarske bolnice: 
  
 

DA                          NE 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da na dan prijave na javni 
razpis, kot veterinarska organizacija izpolnjujemo kadrovske pogoje po Pravilniku o 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove 
verifikacije (Uradni list RS, številka 35/03, 3/04, 75/04 in 65/08), v skladu z veljavno 
odločbo o verifikaciji. 
 
 
Datum:                                                      Žig 

 
 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
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SEZNAM  VETERINARJEV                                                                                                                    OBRAZEC 2          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 
 

SEZNAM VETERINARJEV 
 
 
1. SEZNAM VSEH VETERINARJEV ZAPOSLENIH ZA POLNI DELOVNI ČAS NA DAN 
OBJAVE JAVNEGA RAZPISA  
 
 

IME IN PRIIMEK VETERINARJA VELJAVNA VETERINARSKA LICENCA   
DA/NE 

OBRAZEC M1*    
DA/NE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko VELJAVNA VETERINARSKA LICENCA in OBRAZEC 
M1 obvezno vpiše DA ali NE. 
 
 
Kot priloga morajo biti obrazcu obvezno priložene fotokopije obrazcev M1 za vse 
vpisane veterinarje. 
 
*obrazec M1 je obrazec PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja, ki ga izpolni delodajalec in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
 

 
1/2 
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SEZNAM  VETERINARJEV                                                                                                                    OBRAZEC 2          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 
 

 
2. SEZNAM VSEH VETERINARJEV ZAPOSLENIH  ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS OD 
POLNEGA NA DAN OBJAVE JAVNEGA RAZPISA, VENDAR NAJMANJ 4 URE DNEVNO  
 

IME IN PRIIMEK VETERINARJA VELJAVNA VETERINARSKA LICENCA   
DA/NE 

OBRAZEC M1*    
DA/NE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko VELJAVNA VETERINARSKA LICENCA in OBRAZEC 
M1 obvezno vpiše DA ali NE, če prijavitelj nima zaposlenih veterinarjev za krajši delovni čas, 
pusti polja v tabeli prazna. 
 
Kot priloga morajo biti obrazcu obvezno priložene fotokopije obrazcev M1 za vse 
veterinarje. 
 
*obrazec M1 je obrazec PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja, ki ga izpolni delodajalec in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
 
 
Datum:                                                      Žig 

 
 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
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SEZNAM VETERINARSKIH  POMOČNIKOV                                                                                         OBRAZEC 3          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

SEZNAM VETERINARSKIH POMOČNIKOV 
 
1. SEZNAM VSEH VETERINARSKIH POMOČNIKOV ZAPOSLENIH ZA POLNI DELOVNI 
ČAS NA DAN OBJAVE JAVNEGA RAZPISA  
 
 
Prijavitelj ima zaposlene veterinarske pomočnike: 
 
 

DA                                 NE 
    

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
V primeru, da je odgovor DA, se obvezno izpolni spodnja tabela: 
 
 

IME IN PRIIMEK VETERINARSKEGA POMOČNIKA OBRAZEC M1* 
DA/NE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko  OBRAZEC M1* obvezno vpiše DA ali NE. 
 
Kot priloga morajo biti obrazcu obvezno priložene fotokopije obrazcev M1 za vse 
vpisane veterinarske pomočnike. 
 
*obrazec M1 je obrazec PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja, ki ga izpolni delodajalec in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2                        
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SEZNAM VETERINARSKIH  POMOČNIKOV                                                                                         OBRAZEC 3          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
2. SEZNAM VSEH VETERINARSKIH POMOČNIKOV ZAPOSLENIH ZA KRAJŠI DELOVNI 
ČAS OD POLNEGA NA DAN OBJAVE JAVNEGA RAZPISA, VENDAR NAJMANJ 4 URE 
DNEVNO 
 
 
 

IME IN PRIIMEK VETERINARSKEGA POMOČNIKA OBRAZEC M1* 
DA/NE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko  OBRAZEC M1* obvezno vpiše DA ali NE. 
 
Kot priloga morajo biti obrazcu obvezno priložene fotokopije obrazcev M1 za vse 
vpisane veterinarske pomočnike. 
 
*obrazec M1 je obrazec PRIJAVA podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja, ki ga izpolni delodajalec in potrdi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 
 
 
 
 
 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da  imajo vsi navedeni 
veterinarski pomočniki  ustrezno izobrazbo, ki je predpisana v Pravilniku o pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije 
(Uradni list RS, številka 35/03, 3/04, 75/04 in 65/08) in se zavezujemo, da bomo na 
zahtevo UVHVVR predložili tudi pisna dokazila. 
 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 

 
 

2/2 



Stran 66 / Št. 3 / 17. 1. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Obrazec 4

DELOVNE  IZKUŠNJE  VETERINARJEV                                                                                               OBRAZEC 4          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

1. DELOVNE IZKUŠNJE VETERINARJEV 
 
IZJAVA O DELOVNIH IZKUŠNJAH VETERINARJEV 
 
 

 
IME IN PRIIMEK VETERINARJA 

 
DELOVNE IZKUŠNJE 

VETERINARJA - ŠTEVILO LET 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko  DELOVNE IZKUŠNJE VETERINARJA obvezno vpiše 
število let delovnih izkušenj na področju veterinarstva. Vpiše se celo število dopolnjenih let 
na dan objave razpisa. 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo  izjavljamo, da so navedeni  podatki v 
tabeli o delovnih izkušnjah veterinarjev resnični in se zavezujemo, da bomo na 
zahtevo UVHVVR predložili tudi pisna dokazila*. 
 
*Kot dokazila o delovnih izkušnjah se bodo upoštevali vpisi v delovno knjižico, obrazec M1  
in pogodbe o zaposlitvi, ki izkazujejo delo na področju veterinarstva. Za delo na področju 
veterinarstva po tem razpisu se upoštevajo dela, za zasedbo katerih se je zahtevala 
izobrazba doktor veterinarske medicine. 
 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 
 

1/2 
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DELOVNE  IZKUŠNJE  VETERINARJEV                                                                                               OBRAZEC 4          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

2. DELOVNE IZKUŠNJE VETERINARJEV Z IZVAJANJEM DEL PO KONCESIJI PRI 
IZVAJANJU NAJMANJŠEGA OBSEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽIVALI 

 
IZJAVA O DELOVNIH IZKUŠNJAH VETERINARJEV 
 
 
 
IME IN PRIIMEK VETERINARJA 

 
DELOVNE IZKUŠNJE 

VETERINARJA - ŠTEVILO LET 

Veterinarska organizacija pri 
kateri so bile izkušnje 

pridobljene 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko DELOVNE IZKUŠNJE VETERINARJA obvezno vpiše 
število let delovnih izkušenj v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje 
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se 
financira iz proračunskih sredstev. Vpiše se celo število dopolnjenih let na dan objave 
razpisa. Obvezno se vpiše tudi veterinarska organizacija, pri kateri so bile izkušnje 
pridobljene. 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v tabeli 
o delovnih izkušnjah veterinarjev resnični in se zavezujemo, da bomo na zahtevo 
UVHVVR predložili tudi pisna dokazila*. 
 
*Kot dokazila o delovnih izkušnjah z izvajanjem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali se bodo upoštevali npr. vpisi v EPI program o 
opravljenih delih najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali in koncesijske pogodbe. 
 
 
 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 

2/2 



Stran 68 / Št. 3 / 17. 1. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Obrazec 5

TUJI VETERINARJI                                                                                                                               OBRAZEC 5          
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
 
ZAPOSLITEV VETERINARJEV, KI SO TUJI DRŽAVLJANI IN SO ŠTUDIRALI V TUJINI 
 
 
1. Prijavitelj zaposluje veterinarja, ki je tuj državljan in je študiral v tujini (tuj veterinar): 
 
 

DA                                NE 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
2. Če je odgovor DA, morajo biti obvezno izpolnjene še naslednje rubrike: 
 
 
 

IME IN PRIIMEK TUJEGA 
VETERINARJA 

ODLOČBA O PRIZNAVANJU 
POKLICNE KVALIFIKACIJE 

ALI LICENCA VZ 
DA/NE

POTRDILO O OSNOVNEM 
ZNANJU SLOVENSKEGA 

JEZIKA 
DA/NE 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Tabela se izpolni tako, da se v rubriko ODLOČBA O PRIZNAVANJU POKLICNE 
KVALIFIKACIJE in v rubriko POTRDILO O OSNOVNEM ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA  
obvezno vpiše DA ali NE. 
 
Kot priloga mora biti  za vsakega navedenega tujega  veterinarja obvezno priložena odločba 
o priznavanju poklicne kvalifikacije ali veljavna licenca Veterinarske zbornice in potrdilo 
verificirane jezikovne organizacije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu s 
pravilnikom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjev. 
 
 
 
Datum:                                                      Žig 

  
Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 6

PRIJAVA OBMOČJA___________________________________________________________         OBRAZEC 6 
 

_________________________________________________________________________ 
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

PRIJAVA OBMOČJA 
 
Prijavljamo se s sedežem / podružnico za naslednje/a območje/a: 
                             (ustrezno obkroži)  
 
V primeru, da se prijavitelj prijavlja tudi s poslovno-imi enoto-ami / podružnico-ami, mora 
Obrazec 6 kopirati in posebej izpolniti za sedež ambulante in za podružnico-e in to na 
vsakem obrazcu ustrezno označiti, razen v primeru, da se prijavlja le za eno od njih. 
 
A. UPRAVNA ENOTA (izpolni se le v primeru prijave za celo upravno enoto): 
 

1. ________________________________________ 
 

2. ________________________________________ 
 
3. ________________________________________ 

 
 
 
B. OBČINA/E: 
 
 

1. _____________________ 
 
2.   _____________________ 
 
3.   _____________________ 
 
4.   _____________________ 
 
5.   _____________________ 
 
6.   _____________________ 
 
7.   _____________________ 
 
8.   _____________________ 
 

9.    _____________________ 
 
10.  _____________________ 
 
11.  _____________________ 

 
12.  _____________________ 
 
13.  _____________________ 
 
14.  _____________________ 
 
15.  _____________________ 
 
16. _____________________

 
 
Točka B  mora biti izpolnjena tudi v primeru uveljavljanja celotnega območja upravne enote.  
 
Opozorilo: V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval kadrovskega pogoja (pogoj je 1 
veterinar s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 kmetijskih gospodarstev -  
KMG-MID) za vsa zgoraj vpisana območja občin za katera se prijavlja, bo UVHVVR  
upoštevala le tista območja občin, za katere bo prijavitelj izpolnjeval kadrovski pogoj. 
UVHVVR bo ugotavljala izpolnjevanje kadrovskega pogoja po vrstnem redu vpisanih 
območij občin.  
 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
 
 
 

1/1 
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OBMOČJA_AVTOHTONIH NARODNIH SKUPNOSTI___________________________________    OBRAZEC 7 
 

_________________________________________________________________________ 
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
PRIJAVA ZA OBMOČJE/A KJER ŽIVITA ITALIJANSKA ALI MADŽARSKA NARODNA 
SKUPNOST 
 
 

1. območje občin kjer živi italijanska narodna skupnost: Koper, Izola, Piran 
 
2. območje občin kjer živi madžarska narodna skupnost: Hodoš, Moravske 

Toplice, Šalovci, Lendava, Dobrovnik 
 

 
Če se prijavitelj prijavlja za območje katere izmed občin, kjer živita italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, mora imeti obvezno zaposlenega najmanj enega veterinarja z 
osnovnim znanjem italijanskega jezika za območje občin, kjer živi italijanska narodna 
skupnost, oziroma najmanj enega veterinarja za območje občin kjer živi madžarska narodna 
skupnost. 
 
Kot  dokazila o osnovnem znanju jezika narodne skupnosti se upoštevajo (ustrezno vpisati v 
tabelo):  
 
a) fotokopija spričevala ali potrdila o zaključeni osnovnošolski obveznosti na dvojezični šoli 
ali 
b) fotokopija spričevala ali potrdila o končani srednji šoli, kjer je bil eden od jezikov tudi jezik 
narodne skupnosti, če veterinar predhodno ni končal dvojezične osnovne šole  
ali 
c) fotokopija potrdila o opravljenem izpitu iz jezika narodne skupnosti na dodiplomskem ali 
podiplomskem študiju  
ali 
d) fotokopija potrdila o jezikovnem usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 
300 ur ali potrdila o uspešno opravljenem izpitu na osnovni ravni znanja jezika narodne 
skupnost. 
 
Podatki o veterinarju/veterinarjih se vpišejo v spodnjo tabelo z navedbo dokazila: 
 
 

 
IME IN PRIIMEK VETERINARJA 

NAVEDBA DOKAZILA 
a/b/c/d 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Kot prilogo obrazcu mora prijavitelj obvezno priložiti fotokopije dokazil, ki jih navaja v 
gornji tabeli. 
 
Datum:                                                      Žig 

  
Podpis zakonitega zastopnika: 

 
 

 
1/1 
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Obrazec 8

NEPRETRGANA VETERINARSKA DEJAVNOST_________________________________                OBRAZEC 8 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

ZAGOTAVLJANJE NEPRETRGANE VETERINARSKE DEJAVNOSTI 
 
 
1. IZJAVA GLEDE NAČINA ZAGOTAVLJANJA NEPRETRGANE VETERINARSKE  
DEJAVNOSTI ZA TERENSKO DIAGNOSTIKO IN PREISKAVE, S KATERIMI SE POTRDI 
ALI OVRŽE SUM 
 
Izjavljamo, da bomo zagotavljali dosegljivost enega veterinarja na mobilnem telefonu 24 ur 
skozi celo leto ne glede na proste delovne dni. 
 
 
2. ŠTEVILO DODATNIH VETERINARJEV (en veterinar je pogoj pod točko 1.) 
DOSEGLJIVIH NA MOBILNEM TELEFONU 24 UR SKOZI CELO LETO NE GLEDE NA 
PROSTE DELOVNE DNI: 
 
V spodnjo tabelo se vpiše število dodatnih veterinarjev dosegljivih na mobilnem telefonu 24 
ur skozi celo leto ne glede na proste delovne dni. 
 

 
 

ŠTEVILO DODATNIH VETERINARJEV  
 
 

 
 
 

3. NAVEDBA DELOVNEGA ČASA OD PONEDELJKA DO PETKA IN DOSEGLJIVOST 
VETERINARJA V AMBULANTI S KATERO SE PRIJAVLJA V OBČINI TEKOM 
DELOVNEGA ČASA OD PONEDELJKA DO PETKA: 
 
V spodnjo  tabelo se vpiše  delovni čas veterinarske ambulante oziroma podružnice, če jo 
prijavlja ter dosegljivost veterinarja na sedežu veterinarske ambulante oziroma podružnice 
tekom delovnega časa od ponedeljka do petka. 
 
 
 a) sedež veterinarske ambulante v občini kjer se prijavlja: 

 
 

DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA 

DOSEGLJIVOST VETERINARJA V AMBULANTI 
TEKOM DELOVNEGA ČASA 

DA/NE 
 
 

 
 

 
 
 b) sedež podružnic/e v občini kjer se prijavlja: 

 
 

IME PODRUŽNICE 

 
 

DELOVNI ČAS OD 
PONEDELJKA DO PETKA 

DOSEGLJIVOST VETERINARJA 
V PODRUŽNICI TEKOM 

DELOVNEGA  ČASA 
DA/NE 
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NEPRETRGANA VETERINARSKA DEJAVNOST_________________________________                OBRAZEC 8 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
Izjavljamo, da bomo v primeru odrejenih ukrepov uradnega veterinarja, za zagotavljanje 
najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, če je ogroženo zdravje ljudi ali živali, 
zagotovili izvajanje veterinarske dejavnosti tudi izven delovnega časa. 
 

 
 
Datum:                                                      Žig 

 
 
 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 9

ODZIVNI ČAS                                                        _______________________________                   OBRAZEC 9 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
IZJAVA PRIJAVITELJA GLEDE MAKSIMALNEGA ODZIVNEGA ČASA OB 
POJAVU/SUMU BOLEZNI ŽIVALI ZA NAJBOLJ ODDALJENI KMG-MID 
GOSPODARSTVA NA OBMOČJU OBČIN  ZA KATEREGA SE PRIJAVLJA 
 
 

DA                         NE 
 
(ustrezno obkroži) 
 
 
V primeru DA, se v spodnjo tabelo  vpiše občine za katere  prijavitelj uveljavlja izjavo 
in  vpiše opcijo izjave (A ali B): 
 
 
Občine: 
 
 

 
OBČINA 

 
IZJAVA A ali B 

(ustrezno vpisati) 
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ODZIVNI ČAS                                                        _______________________________                   OBRAZEC 9 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
Izjava A: 
 

Izjavljamo, da se bomo ob pojavu/sumu bolezni živali odzvali in zagotovili prihod na 
najbolj oddaljeno gospodarstvo na naštetih občinah, do 90 minut šteto od klica 
uporabnika, v času od 7. -  15. ure od ponedeljka do petka 

 
 

ali 
 
Izjava B: 
 

Izjavljamo, da se bom ob pojavu/sumu bolezni živali odzvali in zagotovili prihod na najbolj 
oddaljeno gospodarstvo na naštetih občinah, do 90 minut šteto od klica uporabnika, 24 ur 
vsak dan, vključno sobote, nedelje in prazniki. 

 
 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 10

POPUST NA CENO REŽIJSKE URE________________________        _____                __             OBRAZEC 10 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

POPUST NA CENO REŽIJSKE URE 
 
 
PRIJAVITELJ PONUJA POPUST NA VELJAVNO CENO REŽIJSKE URE PO CENIKU 
UVHVVR: 
 
 

DA                     NE 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
 
Če je  odgovor DA, se navede višina popusta na veljavno ceno režijske ure po ceniku 
UVHVVR, (za leto 2020 je cena režijske ure za veterinarja 34,81 EUR in za veterinarskega 
pomočnika 17,72 EUR).  
Popust mora biti izražen v % in s celim številom: 
 
 
 
IZJAVA: 
 
Izjavljamo, da bomo v času trajanja koncesijskega razmerja, pri izstavitvi mesečnih 
računov, obračunali ponujeni popust na vsakoletno veljavno ceno režijske ure po 
ceniku UVHVVR. 
 
 

 
 

Datum:                                                      Žig 
 
 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 11

OBVLADOVANJE KRIZNIH SITUACIJ________________________        _____              _               OBRAZEC 11 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

 
INTERNI AKT O ORGANIZACIJI DELOVANJA V PRIMERU POJAVA BOLEZNI ŽIVALI: 
 
 

DA                    NE 
 

(ustrezno obkrožiti) 
 
 
Če je odgovor DA, mora prijavitelj kot prilogo temu obrazcu priložiti interni akt o 
organizaciji delovanja v primeru pojava bolezni in v primeru izbruha bolezni živali, z 
navedbo vrste in števila zaščitnih sredstev za obvladovanje bolezni živali. 
 
 

 
Datum:                                                      Žig 

 Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 12

DDD                                                         ______________________        _____                _              OBRAZEC 12 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

KONCESIJA UVHVVR ZA OPRAVLJANJE DDD DEJAVNOSTI 
 
 
V primeru, da prijavitelj nima koncesijske pogodbe z UVHVVR za DDD dejavnosti, niti 
pravnomočne odločbe UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za izvajanje dejavnosti DDD, mora 
obkrožiti pod točkama 1. in 2. odgovor NE. 
 
 
1. PRIJAVITELJ IMA SKLENJENO KONCESIJSKO POGODBO Z UVHVVR ZA 
IZVAJANJE VETERINARSKE DEJAVNOSTI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE IN 
DERATIZACIJE (DDD): 
 
 

DA                      NE 
  
(ustrezno obkrožiti) 
 
Če je odgovor DA, prijavitelj nevede številko koncesijske pogodbe za izvajanje dejavnosti 
DDD, če jo ima sklenjeno z UVHVVR na dan objave razpisa. 
 
Številka koncesijske pogodbe UVHVVR za DDD: 
 
_______________________________________________________________ 
 
(V primeru, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z UVHVVR, mu spodnje točke ni potrebno 
izpolniti.) 
 
 
ali 
 

 
2. PRIJAVITELJ IMA PRAVNOMOČNO ODLOČBO UVHVVR O IZPOLNJEVANJU 
POGOJEV ZA IZVAJANJE VETERINARSKE  DEJAVNOSTI DDD: 
 
 

DA                      NE 
  
(ustrezno obkrožiti) 
 
        
Če je odgovor DA, prijavitelj nevede številko in datum pravnomočne odločbe UVHVVR o 
izpolnjevanju pogojev za DDD dejavnost na dan objave razpisa. 
 
Številka in datum odločbe UVHVVR o izpolnjevanju pogojev za DDD: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Datum:                                                      Žig 

 
 Podpis zakonitega zastopnika: 
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Obrazec 13

PLAČANI PRISPEVKI                      ________OBRAZEC 13 
 

__________________________________________________________________________
JAVNI RAZPIS UVHVVR - KONCESIJA – MREŽA 
 

PLAČANI PRISPEVKI 
 
 
IZJAVA O PLAČILU SOCIALNIH PRISPEVKOV IZ NASLOVA DELOVNEGA RAZMERJA  
 
in  
 
POOBLASTILO ZA PREVERITEV PODATKOV 
 
 
PRIJAVITELJ (naziv in naslov): 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo na dan 
oddaje prijave plačane prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja 
 
in  
 
pooblaščamo  
 
UVHVVR, da za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku za dodelitev koncesije 
v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega 
zdravstvenega varstva živali na območju Republike Slovenije, ki se financira iz proračunskih 
sredstev (št. U014-95/2019), pridobi podatke iz evidence Finančne uprave RS. 
 
 

 
 
Kraj in datum:                                                      Žig 

 
 
 
 

Podpis zakonitega zastopnika: 
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 Ob-1054/20

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 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 – UPB, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pra-
vilnika 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 knji-
go Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 
in 73/16) objavlja Javni dvoletni razpis za sofinanci-
ranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 
2020–2021 (v nadaljevanju: JR1–KG–2020–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 17. 1. 2020 in se izteče 
dne 17. 2. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1055/20

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije 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 – UPB, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pra-
vilnika 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 knji-
go Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 
in 73/16) objavlja Javni ciljni razpis za izbor in finan-
ciranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in 
SŠ 2020« (v nadaljevanju: JR2–RSK OŠ in SŠ–2020).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 17. 1. 2020 in se izteče 
dne 17. 2. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 5100-24/2019-2 Ob-1101/20

Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 
in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi 
s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 
– ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon), Zakona o rati-
fikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske 
republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protoko-
la dvanajstega zasedanja slovensko-kitajskega odbora 
za znanstveno in tehnološko sodelovanje, podpisanega 
v Ljub ljani, 26. marca 2018 ter v skladu z Metodologi-
jo ocenjevanja prijav za razpise – uradno prečiščeno 
besedilo (UPB4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 

z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 118. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 
(v nadaljevanju: metodologija) objavlja Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko 
republiko Kitajsko v letih 2020–2022

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih 
raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskoval-
nih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 
2020–2022 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni 
projekti trajajo največ dve leti. V okviru tega razpisa 
sodelujeta Republika Slovenija in Ljudska republika Ki-
tajska.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
a. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih razisko-

valne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca 
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi 
agencija,

b. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

c. imajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir 
financiranja prijavljenega bilateralnega projekta.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko repu-
bliko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskoval-
cev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev 
v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskoval-
cev na razpise okvirnih programov Evropske unije na 
področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne 
razpise.

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
a. Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen sub-

jekt (v skladu s tretjo točko tega razpisa).
b. V okviru javnega razpisa lahko raziskovalec kan-

didira kot vodja le enega bilateralnega projekta.
c. Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-

jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pra-
vilnika o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi 
navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumen-
tacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

d. Minimalni kvantitativni vstopni pogoji za vodjo 
prijavljenega bilateralnega projekta, ki jih določa meto-
dologija, se nanašajo na minimalno oceno iz znanstve-
nih objav (A1), dokumentirano sodelovanje z drugimi 
financerji (A3) v zadnjih petih letih in minimalno število 
čistih citatov v zadnjih desetih letih, kar mora vodja 
prijavljenega bilateralnega projekta izkazati. Minimalne 
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kvantitativne vstopne pogoje se izračuna po formuli: 
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število čistih 
citatov). Vrednosti so enake za vse vede.

Če prijavljeni vodja bilateralnega projekta v za-
dnjem obdobju (najmanj tri mesece) ni bil zaposlen ali 
samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju vstopnega pogoja za vodjo bilateralne-
ga projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje 
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let za-
poslitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upo-
števano obdobje podaljša v primeru dejansko izrablje-
nega dopusta iz naslova zavarovanja za starševsko 
varstvo, dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali 
poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih 
v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitve 
izven raziskovalne dejavnosti, daljše od treh mesecev. 
Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva izraba 
starševskega dopusta v obliki delne odsotnosti z dela. 
Če vodja bilateralnega projekta v zadnjih petih letih ni 
bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, je treba v prijavo 
vpisati zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje 
petih let v raziskovalni dejavnosti. V prijavi je treba 
navesti daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Pri 
preverjanju vstopnih pogojev bo agencija upoštevala le 
podatke, navedene v prijavi.

e. Med slovenske sodelujoče raziskovalce se mora 
vključiti vsaj enega slovenskega raziskovalca na začet-
ku kariere, ki je doktorski študent ali raziskovalec, pri 
katerem od njegovega zagovora prvega doktorata ni 
minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora prve-
ga doktorata), v skladu z osmim odstavkom 136. člena 
Pravilnika o postopkih.

f. Vsi sodelujoči slovenski raziskovalci morajo biti 
vpisani v evidenco RO in imeti šifro raziskovalca ob 
oddaji prijavne vloge.

Vstopne pogoje agencija preveri na dan zaključka 
javnega razpisa.

5.2. Drugi pogoji
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-

valci obeh držav. Slovenski in kitajski prijavitelj (vodja) 
morata vložiti prijavo vsak v svoji državi, v razpisnem 
terminu in na način, ki ga določata pristojni instituciji 
v obeh državah. V Ljudski republiki Kitajski je pristojno 
za ta javni razpis Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
Oddelek za mednarodno sodelovanje, spletna stran: 
http://www.most.gov.cn. Kontaktna oseba na kitajski 
strani je gospa Duan Yuying, Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo, Odsek za Evropo in Azijo, e-mail: e-mail: 
duanyy@most.cn

6. Prednostna merila in postopek za izbiro prijav za 
sofinanciranje

6.1. Prednostna merila
Prijave bo ocenjevala strokovna komisija, ki jo 

s sklepom imenuje direktor. Strokovna komisija ocenju-
je prijave, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, določene s tem 
javnim razpisom.

Prednostno merilo glede obveznega deleža bila-
teralnih projektov (20 %) se bo upoštevalo pri prijavah, 
katerih vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega 
zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let (upo-
števa se leto zagovora doktorata).

6.2. Postopek za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija pripravi predlog seznama prijav 

s pripadajočimi ocenami v skladu s 138. členom Pravilni-
ka o postopkih ter v skladu z metodologijo in določili tega 
javnega razpisa, pri čemer razvrsti prijave po sledečem 
vrstnem redu:

– na vrh seznama se razvrsti 20 % prijav, katerih 
vodje so raziskovalci, pri katerih od njihovega zagovora 

prvega doktorata ni minilo več kot pet let (v nadaljeva-
nju: mladi vodja), po padajočem vrstnem redu glede na 
kvantitativne ocene za znanstveno publicirano uspe-
šnost vodij, ki se določi na podlagi ocene A1 iz 35. člena 
Pravilnika o postopkih (v nadaljevanju: ocena A1);

– za tem se razvrsti prijave, ki niso izpolnile pred-
nostnega merila iz predhodne alineje, in sicer po pa-
dajočem vrstnem redu glede na kvantitativne ocene za 
publicirano znanstveno uspešnost vodij, ki se določi na 
podlagi ocene A1;

– na koncu seznama prijav se, ločeno od ostalih 
prijav, razvrsti prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev in zato 
tudi niso ocenjene.

Predlog seznama prijav strokovna komisija preda 
slovenskemu delu mednarodnega pooblaščenega te-
lesa, imenovanega Meddržavni odbor za znanstveno 
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Ljudsko republiko Kitajsko (v nadaljevanju: Meddržavna 
komisija).

Meddržavna komisija ne bo obravnavala tistih pri-
jav, ki niso bile oddane v obeh državah. Meddržavna ko-
misija bo na zasedanju samostojno obravnavala s strani 
obeh držav prispele in ocenjene prijave. Na podlagi 
danih pooblastil in skupne odločitve bo Meddržavna 
komisija izbrala bilateralne projekte ter določila višino 
sofinanciranja. Slovenski del delegacije v Meddržavni 
komisiji si bo prizadeval, da bo med izbranimi bilateral-
nimi projekti 20 % takih, katerih vodje na slovenski strani 
so mladi vodje.

Na podlagi dokončne odločitve Meddržavne komi-
sije bo direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega jav-
nega razpisa v celotni razpisni dobi 2020–2022 znaša 
okvirno 120.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2020–2022 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni dve leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

V skladu s podpisanim dogovorom obeh držav bo 
agencija sofinancirala:

a. mednarodne prevozne stroške, nastale na najbolj 
ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, 
za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki 
Kitajski;

b. stroške bivanja za gostujoče kitajske raziskoval-
ce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno;

c. dnevnice za gostujoče kitajske raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 
in 63/17; v nadaljevanju: uredba;

d. lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kra-
ja raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji, vključno s prevozom od vstopnega 
mesta v državo do gostujoče raziskovalne organizacije 
in nazaj.

Kitajska stran bo slovenskim raziskovalcem ob obi-
skih na Kitajskem krila stroške bivanja, dnevnice in 
lokalni prevoz (javni), od kraja namestitve do kraja razi-
skovalne organizacije, vključno s prevozom od vstopne-
ga mesta v državo do kitajske partnerske raziskovalne 
organizacije in nazaj.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije izpla-
čajo kitajskim raziskovalcem akontacijo dnevnic ob pri-
hodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic 
po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj 
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poskrbi za kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje 
slovenskih raziskovalcev.

8. Čas izvajanja javnega razpisa: obdobje realiza-
cije predmeta tega razpisa je v letih 2020–2022, predvi-
doma od 1. 7. 2020 do 30 6. 2022.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na razpis se lahko odda v obliki, določeni 

v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim 
podpisom), ali na način, določen v točki 9.2. (v elektron-
ski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in ti-
skana prijava). Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem 
jeziku, naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še 
v angleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga 
ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2019 na spletnem portalu 
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če 
je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zasto-
pnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje 
bilateralnega projekta). Prijave morajo biti oddane na 
spletni portal do vključno 10. marca 2020, do 14. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega 
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na spletnem portalu agencije ARRS eObrazci (obra-
zec Prijavne vloge ARRS-MS-BI-CN-JR-Prijava/2019) 
in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe pri-
javitelja in vodje bilateralnega projekta ter žigom prija-
vitelja. 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 na Javni razpis za sofi-
nanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v le-
tih 2020–2022« ter z nazivom in naslovom prijavitelja 
na ovojnici, na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
ARRS eObrazci do vključno 10. marca 2020, do 14. ure 
in da v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 
vključno 10. marca 2020, do 14. ure. Kot pravočasna se 
šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Slo-
veniji do vključno 10. marca 2020, do 14. ure (upošteva 
se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepo-
polnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene 
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati 
prijavitelja in se prijava odpre). Nepopolne prijave bodo 
obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 13. marca 2020 ob 13. uri v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega raz-
pisa obveščeni predvidoma junija 2020 oziroma v roku 
osmih dni od sprejema sklepa direktorja agencije o so-
financiranju izbranih bilateralnih projektov Slovenskim 
prijaviteljem.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo 
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavljen na spletni strani agencije www.arrs.si. Doda-
tne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo intere-
senti na agenciji. Kontaktna oseba: Marjetica Primožič, 
tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po 
e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-2/2020-1 Ob-1102/20
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-

blike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena 
v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 
65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodo-
logije 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, 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, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019; 
v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 
flamsko slovenskih projektov kjer Flamska 

fundacija za raziskave (The Research Foundation – 
Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko 
slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem 
razpisu FWO, kot skupni raziskovalni projekt, v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan 
v sofinanciranje.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije (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 ma-
tična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo razisko-
valnega 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 izbolj-
šanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvoj-
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no sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskoval-
cev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih pro-
jektov

5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

sub jekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja projekta mora imeti evidenčno številko 
raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oziroma 
mora biti vpisan v register zasebnih raziskovalcev pri 
agenciji. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca, 
mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, kateremu 
je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je 

lahko največ štiri leta.
(6) Znesek sofinanciranja flamskega dela razisko-

valnega projekta, ki ga sofinancira FWO, mora presegati 
znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega 
projekta.

(7) Slovenski del skupnega flamsko slovenskega 
raziskovalnega projekta ne sme presegati 75.000 EUR 
letno.

(8) Prijava skupnega flamsko slovenskega razisko-
valnega projekta mora biti oddana na razpis, ki ga objavi 
FWO. Slovenski in flamski del skupnega raziskovalnega 
projekta morata biti ozko povezana in komplementarna, 
znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno 
razviden. Skupna prijava flamsko slovenskega raziskoval-
nega projekta mora izpolnjevati razpisne pogoje pri FWO.

5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov 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 RO, izvajalki raziskovalnega pro-
jekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zapo-
slen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni 
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delov-
nega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 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 razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih 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 (so vpisani v Evidenco 
RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev pri agenciji 
ter 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 raziskovalnega projekta je lahko 
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO 
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, ob-
veznosti in odgovornosti.

(8) Skupni flamsko slovenski raziskovalni projekt 
mora biti v postopku ocenjevanja FWO pozitivno oce-
njen in FWO mora flamski del skupnega raziskovalnega 
projekta sprejeti v sofinanciranje.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodar-
ska 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-2020.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpol-

njeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila glede 
izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka točke 5.1. pri-
dobi agencija s strani FWO. V primeru neizpolnjevanja 
vstopnih pogojev se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnje-
ni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne 
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efek-
tivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne 
skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno 
dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V ocenjevalni postopek se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila FWO. Agencija na 
podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
s FWO (ARRS-FWO) – Memorandum of Understanding 
on the unilateral administration and mutual recognition 
of evaluation procedures z dne 19. 11. 2012 sofinancira 
udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih flamsko slo-
venskih raziskovalnih projektih, ki so na razpisu FWO 
v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni 
in predlagani v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja FWO ob-
vesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in 
ji posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofi-
nanciranje. Prijave, ki jih FWO predlaga v sofinanciranje, 
Znanstveni svet agencije obravnava in sprejme predlog 
finančno ovrednotenega seznama ter ga posreduje v od-
ločitev direktorju. Direktor agencije na podlagi sklepa 
o izboru raziskovalnih projektov izda prijaviteljem indi-
vidualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje z začetkom leta 2021 
sprejela okvirno do 10 slovenskih delov skupnih flamsko 
slovenskih raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku 
ocenjevanja FWO pozitivno ocenjeni in bo FWO so-
financirala flamski del. Slovenski del skupnega flam-
sko slovenskega raziskovalnega projekta za posame-
zen raziskovalni projekt ne sme presegati 75.000 EUR 
letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve po 
veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan za-
ključka javnega razpisa. Obseg finančnih sredstev se 
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo 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 iz-
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vajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5, 
z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter 
številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta 
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno 
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter 
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne mini-
malne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projek-
ta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava 
projektne skupine s povezavami do podatkov v siste-
mu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izva-
janja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih 
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, 
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna 
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet 
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani 
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-

cu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2020. Obe obliki 
prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko 
popolnoma enaki.

10.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in 
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava 
na vodilno agencijo FWO« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano 
ARRS-RPROJ-LA-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 
raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektron-
ski poštni naslov: LA.FWO@arrs.si

10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popol-
nost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 1. 4. 2020 do 
15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane 
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 1. 4. 
2020 do 15. ure (poštni žig).

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vse-
buje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan 
prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi 
prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in 
vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo 
komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom ne-
odprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče 
razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav pri-
javo odprla.

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

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 3. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve 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 razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 5100-3/2020-1 Ob-1103/20

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 
21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon), 8. člena 
v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 
65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodo-
logije 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, 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, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 
št. 6319-2/2013-48, z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 
z dne 28. 10. 2019 in 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019; 
v nadaljevanju: Metodologija), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela skupnih 
madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH 

(National Research, Development and Innovation 
Office) deluje v vlogi vodilne agencije

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega ma-
džarsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na 
javnem razpisu NKFIH (gl. povezavo) kot skupni razi-
skovalni projekt, v postopku mednarodne recenzije po-
zitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne or-

ganizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani 
v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, 
ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane 
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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)finan-
ciranju.

4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je iz-
boljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-ra-
zvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih razi-
skovalcev v skupne madžarsko slovenske raziskovalne 
projekte.

5. Pogoji za prijavitelje in vodje raziskovalnih pro-
jektov

5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen 

sub jekt prijave na javni razpis (skladno s 3. točko jav-
nega razpisa).

(2) Vodja projekta mora imeti evidenčno številko 
raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v zbirko podatkov 
o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti oziroma 
mora biti vpisan v register zasebnih raziskovalcev pri 
agenciji. Vodja projekta, ki še nima številke raziskovalca, 
mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, kateremu 
je obvezno treba priložiti Izjavo o nameri zaposlitve.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.

(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je 

lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja madžarskega dela 

razisko valnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH, mora 
presegati znesek sofinanciranja slovenskega dela razis-
kovalnega projekta. Preračun madžarskega dela razis-
kovalnega projekta iz HUF v EUR se opravi po tečaju 
Banke Slovenije na dan objave predmetnega javnega 
razpisa.

(7) Slovenski del skupnega madžarsko slovenske-
ga raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju 
šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega raz-
pisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno.

(8) Prijava skupnega madžarsko slovenskega 
razisko valnega projekta mora biti oddana na razpis, ki 
ga objavi NKFIH. Slovenski in madžarski del skupne-
ga raziskovalnega projekta morata biti ozko povezana 
in komplementarna, znanstveni prispevek vsake izmed 
strani mora biti jasno razviden. Skupna prijava madžar-
sko slovenskega raziskovalnega projekta mora izpolnje-
vati razpisne pogoje pri NKFIH.

5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne 

skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projek-
tov 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, izvajal-
ki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega 
raziskovalca.

(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zapo-
slen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni 
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delov-
nega časa.

(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti naj-
manj 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 razisko-
valcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upoko-
jenih 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 (so vpisani v Evidenco 
RO).

(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco 
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev pri agenciji 
ter 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 raziskovalnega projekta je lahko 
število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raz-
iskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi 
medsebojnih pravic in obveznosti.

(8) Skupni madžarsko slovenski raziskovalni projekt 
mora biti v postopku ocenjevanja pri NKFIH pozitivno 
ocenjen in mora NKFIH madžarski del skupnega razi-
skovalnega projekta sprejeti v sofinanciranje.

(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi 
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodar-
ska 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-2020.

5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti iz-

polnjeni na dan zaključka javnega razpisa. Dokazila 
glede izpolnjevanja pogojev iz osmega odstavka toč-
ke 5.1. predmetnega javnega razpisa, s strani NKFIH 
pridobi agencija. V primeru neizpolnjevanja vstopnih 
pogojev se prijava zavrne.

5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnje-
ni ob sklenitvi pogodbe o sofinanciranju raziskovalne 
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efek-
tivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne 
skupine ter z njo povezane zaposlitve za raziskovalno 
dejavnost, kar se preverja na letnem nivoju. V primeru 
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju 
raziskovalne dejavnosti ne sklene.

6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravoča-

sne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo 
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.

Ocenjevalni postopek bo vodila NKFIH. Agencija 
na podlagi mednarodnega sporazuma o vodilni agenciji 
z NKFIH (ARRS-NKFIH) – Lead Agency Agreement, 
Memorandum of Understanding on the Unilateral Admi-
nistration and Mutual Recognition of Evaluation Proce-
dures, z dne 4. 4. 2014 – sofinancira udeležbo sloven-
skih prijaviteljev v skupnih madžarsko slovenskih razi-
skovalnih projektih, ki so na razpisu NKFIH v postopku 
mednarodne recenzije pozitivno ocenjeni in predlagani 
v sofinanciranje.

Po zaključenem postopku ocenjevanja NKFIH ob-
vesti agencijo o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji 
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinan-
ciranje. Prijave, ki jih NKFIH predlaga v sofinanciranje, 
ZSA obravnava in sprejme predlog finančno ovrednote-
nega seznama ter ga posreduje v odločitev direktorju. 
Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru raziskoval-
nih projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo 
o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
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7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev 
javnega razpisa: Agencija bo ob upoštevanju proračun-
skih možnosti v sofinanciranje sprejela slovenski del ma-
džarsko-slovenskih projektov, ki bodo v postopku ocenje-
vanja NKFIH pozitivno ocenjeni in pri katerih bo NKFIH 
sofinancirala madžarski del, do največ 350.000 EUR no-
vih sprejetih obveznosti letno. Slovenski del skupnega 
madžarsko slovenskega raziskovalnega projekta za po-
samezen raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju 
pravila, da mora znesek sofinanciranja madžarskega dela 
raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira NKFIH prese-
gati znesek sofinanciranja slovenskega dela raziskoval-
nega projekta) ne sme presegati 100.000 EUR letno, pre-
računanih 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. Obseg finančnih sredstev 
se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve 
za posamezno leto.

8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo 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 iz-
vajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 
15/14, 103/15, 27/17 in 9/18).

9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav 
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega 
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov 
v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5, 
z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene 
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, 
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena 
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postop-
kih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter 
številko projekta.

Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta 
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno 
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter 
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne mini-
malne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projek-
ta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava 
projektne skupine s povezavami do podatkov v siste-
mu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, 
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izva-
janja projekta ter navedba logotipa agencije in drugih 
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, 
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna 
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet 
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani 
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

10. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski 

obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obraz-

cu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-LA-2020. Obe obliki 
prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko 
popolnoma enaki.

10. 1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in 
žigosano v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava 
na vodilno agencijo NKFIH« ter z nazivom in naslovom 
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

10.2. Elektronsko prijavo (poimenovano 
ARRS-RPROJ-LA-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje 

raziskovalnega projekta v Sloveniji) se odda na elektron-
ski poštni naslov: LA.NKFIH@arrs.si.

10.3. Pravočasnost, pravilna označenost in popol-
nost prijav

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo 
v tiskani obliki prispele na naslov ARRS do 24. 2. 2020 
do 15. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, odda-
ne priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 24. 2. 
2020 do 15. ure (poštni žig).

Prijava na javni razpis je formalno popolna, če vse-
buje v celoti in pravilno izpolnjen, podpisan in žigosan 
prijavni obrazec ARRS-RPROJ-LA-2020 s pripadajočimi 
prilogami, ki jih določa ta javni razpis, v tiskani obliki in 
vsebinsko enak prijavni obrazec v elektronski obliki.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bo 
komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom ne-
odprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče 
razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav pri-
javo odprla.

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

11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 27. 2. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega 
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odloči-
tve 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 razpi-
som dobijo interesenti na spletnih straneh agencije 
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, 
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1086/20

Socialna zbornica Slovenije na podlagi 8. člena 
Pravilnika o načrtovanju, spremljanju in izvajanju super-
vizije strokovnega dela na področju socialnega varstva 
(Uradni list RS, št. 117/03), skladno s sedmo alinejo dru-
gega odstavka in tretjo alinejo tretjega odstavka 77. čle-
na Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr. 41/07 – 
popr. 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – 
ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja v socialnem 

varstvu za leto 2020
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmar-

jeva ulica 2, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja 

v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
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strokovnega dela na področju socialnega varstva ter 
javna objava liste supervizorjev.

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

njujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; 

ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih 
šol; ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjeva-
nje in usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po 
pridobljeni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 
270 ur – 80 ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za 
supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na področju 
socialnega varstva;

4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 
intervizija za supervizijsko prakso.

Kandidati morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-
tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do 17. 2. 2020 do 24. ure, v zaprti kuverti na 
naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu naslov-
ne strani jasno označene z oznako: »Ne odpiraj – pri-
java na javni razpis za pridobitev licence supervizorja 
v socialnem varstvu« ter označene s polnim imenom 
ter naslovom kandidata na hrbtni strani kuverte.

V enako opremljeni kuverti lahko kandidati vloge 
oddajo tudi osebno, v tajništvu zbornice na zgoraj na-
vedenem naslovu, v času razpisa vsak delovni dan 
od 8. do 12. ure, vendar najkasneje do 17. 2. 2020 do 
12. ure.

Nepravilno označene in nepravočasno odda-
ne kuverte bodo neodprte vrnjene pošiljatelju in ne 
bodo predmet presoje v razpisu.

Iz nadaljnjega postopka presoje v okviru razpisa 
bodo izločene in vrnjene pošiljatelju tudi vse vloge, ki 
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.

Oddaja vloge pomeni, da se kandidat strinja s po-
goji javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti 
vlog

Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) 
bo vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljeva-
nju: komisija), imenovana skladno s Statutom Socialne 
zbornice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, 
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana, 24. 2. 2020, s pri-
četkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasne, pravilno 
označene in na predpisanih obrazcih izpolnjene vloge, 
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Razpisna komisija bo najprej preverila formalno 
popolnost predloženih vlog, kot je opredeljena v 6. toč-
ki tega razpisa.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
pisno pozvala tiste kandidate, katerih vloge formalno 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev 
bo 8 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog 
bo kandidatom posredovan skladno z določili Zakona 
o splošnem upravnem postopku (ZUP), na naslov kan-
didata, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s katero 
je prispela vloga.

Vloge, ki jih kandidati ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog, bodo kot nepopolne za-
vržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat priprav-
ljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licen-
ce supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, 
Obr. SZS SU-2), ki so priloga in sestavni del razpisne 
dokumentacije tega razpisa, ter mora vsebovati vse 
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Vloga mora vsebovati overjene fotokopije dokazil 
o izpolnjevanju pogojev.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Komisija za izvedbo razpisa bo ocenjevala le pra-

vilno označene, pravočasno in pravilno oddane ter for-
malno popolne vloge.

Komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kan-
didiranje na javnem razpisu, kot so določeni v 3. točki 
tega razpisa.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne iz-
polnjuje pogojev tega razpisa, bo takšna vloga zavrnjena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor, kot so določena v 8. točki tega razpisa, se bodo 
uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kan-
didiranje na tem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo vloge, ki so glede na predho-

dnji postopek izbire uvrstile v nadaljnji postopek ocenje-
vanja, ocenila na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1

Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– kandidat ima ustrezne strokovne 
izkušnje (10 točk)
– kandidat ima zadovoljive strokovne 
izkušnje (5 točk)
– kandidat nima ustreznih strokovnih 
izkušenj (0 točk)

10

2

Koncept supervizije ima postavljene 
jasne in merljive cilje:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

3

Vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje delno (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk)

10

Skupaj število točk 30
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8.1. Podrobnejša obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev strokov-

nih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let stro-
kovnega dela z ljudmi na področju socialnega varstva, 
izkustveno učenje s poznavanjem različnih oblik super-
vizije, sodelovanje pri izvedbi izobraževanj na področju 
supervizije; in objave strokovnih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi na 
področju socialnega varstva, razvidno izkustveno učenje 
v različnih oblikah supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev strokov-
nih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z ljudmi 
na področju socialnega varstva, neaktivnost na področju 
supervizije (0 točk).

2. Jasnost in merljivost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 

4 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva opredelitev najmanj 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj kot 
3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o na-
črtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na podro-
čju socialnega varstva (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika o načrtovanju ter vizijo prispevka supervizije 
k razvoju socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje delno – zadovoljiva predstavitev vse-
binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na supervi-
zante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pravilnika 
o načrtovanju brez vizije prispevka supervizije k razvoju 
področja socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev koncep-
ta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dosegle 
najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem me-
rilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. V kolikor 
kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova 
vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi rezultata postopka 
presoje vlog v okviru tega razpisa najkasneje do 30. 6. 
2020 za upravni odbor zbornice oblikovala »Predlog 
kandidatov za podelitev licence supervizorja v social-
nem varstvu« ter ga skupaj s popolnimi in strokovno 
dokumentiranimi vlogami predložila upravnemu odboru 
v odločanje. Upravni odbor bo, glede na predlog in ob 
pogoju izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev in meril raz-
pisa za izbor oziroma podelitev licence, posameznemu 
kandidatu izdal »sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu«. V nasprotnem primeru upravni od-
bor zbornice za posamezne kandidate izda »sklep o za-
vrnitvi vloge«, v katerem pojasni razloge za zavrnitev.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno naj-
kasneje do 30. 6. 2020, s pisnim sklepom.

8.3. Pravno varstvo
Zoper sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema sklepa pri 

zbornici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno 
navesti razloge, zaradi katerih izpodbija sklep.

O pritožbah zoper sklepe odloča strokovni svet 
zbornice, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper sklep 
strokovnega sveta zbornice ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem var-
stvu

Na podlagi izida predmetnega razpisa, bo izbranim 
kandidatom izdan »sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu«.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2020.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so 

v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in 
dostop ni na spletni strani zbornice www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne do-
kumentacije lahko prijavitelji v času tega roka za oddajo 
vlog na javni razpis pridobijo pri svetovalki Meri Rožac, 
na tel. 01/292-73-15, meri.rozac@szslo.si, v času urad-
nih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter 
v sredo od 14. do 16. ure.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 4.,5.,6)
Priloga 2: Strokovne reference (A 7)
Priloga 3: Predstavitev lastnega koncepta super-

vizije (B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

 Ob-1074/20

Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega dru-
štva na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konser-
vatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in 
Steletovih priznanjih objavlja

razpis
za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja  

za leto 2019
Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlaga-

jo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva 
kulturne dediščine, ter člani Slovenskega konservator-
skega društva.

Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva za 
vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohra-
nitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Slove-
niji. Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva tudi 
za izredno pomembno življenjsko delo.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo člani društva 
za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi 
in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kul-
turnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjem-
na prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji 
kulturnih spomenikov in območij kulturne krajine, za 
sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za 
posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine na 
območju Republike Slovenije.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi ustrezno iz-
vedeni projekti obnove, prenove ali revitalizacije kulturne 
dediščine, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter 
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drugih interdisciplinarnih prizadevanj sodelujočih stro-
kovnjakov.

Predlogi za Stelètovo nagrado in Stelètova prizna-
nja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi 
kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publi-
kaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitaliza-
ciji in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, pošljite 
pa jih na naslov: Izvršni odbor Slovenskega konserva-
torskega društva, Poljanska cesta 40, 1000 Ljub ljana, 
v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj 
– Stelètova nagrada in priznanja«. V ovojnico priloži-
te predlog tudi v digitalni obliki (besedilo v word doku-
mentu in izbrane fotografije v visoki ločljivosti).

Slovensko konservatorsko društvo

Št. 6711-6/2019-2 Ob-1052/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinancira-
nju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 
v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 74/17) 
in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 24/16 – UPB) objavlja Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL) 
najavo odprtega javnega razpisa za izbiro in sofi-
nanciranje izvajanja letnih programov športa za 
leta 2020, 2021 in 2022.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov, podprogramov oziroma de-
javnosti Letnega programa športa, dodelitev pravice do-
micila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom 
in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnih progra-
mov športa, dodelitev domicila in dodelitev uporabe 
prostora športnim društvom in športnim zvezam za leta 
2020, 2021 in 2022.

Sofinanciranje programov Letnih programov športa 
v MOL za leta 2020, 2021 in 2022 obsega sofinanciranje 
naslednjih programov:

a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
b) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
c) Obštudijska športna dejavnost;
d) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v ka-

kovostni in vrhunski šport;
e) Kakovostni šport;
f) Vrhunski šport;
g) Šport invalidov;
h) Športna rekreacija;
i) Šport starejših;
j) Športne prireditve in promocija športa;
k) Delovanje športnih organizacij.
Razpisna dokumentacija je od 20. 1. 2020 do iz-

teka prijavnega roka 7. 2. 2020 dosegljiva na spletni 
strani MOL: https://www.Ljub ljana.si/sl/razpisi-razgrni-
tve-in-javne-objave/.

Vlagatelj morajo vlogo izpolniti »on line«, elektron-
sko oddati in natisniti izpis s podatki o vlogi.

»On line« razpis je dostopen na: https://razpi-
sisport.Ljub ljana.si/.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite na 
elektronski naslov: razpisi.sport@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 610-0014/2020 Ob-1061/20

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) in Pravilnika 
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 105/15) Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in projektov ter programov za mlade v Občini 
Sevnica v letu 2020

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov ter programov za mlade 
v Občini Sevnica.

Sofinancirali se bodo mladinski programi in pro-
jekti, ki so namenjeni krepitvi in širitvi vrednot pro-
stovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju 
osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji 
ter druženju in uresničevanju njihovega interesa, in 
sicer predvsem:

– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-
je, izobraževanja in usposabljanja za večje kompetence 
mladih;

– spodbujanju delovnih navad, prostovoljstva, soli-
darnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih;

– spodbujanju zdravega, aktivnega načina življenja 
mladih; dvigu kakovosti življenja in aktivnemu preživlja-
nju prostega časa otrok in mladine;

– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega, inova-
tivnega in ustvarjalnega dela;

– vključevanju mladih z manj priložnostmi, spodbu-
janju javnega dialoga o družbenih vprašanjih ter aktivni 
participaciji mladih pri upravljanju družbe;

– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– osveščanju in spremljanju drugačnosti, zmanj-

ševanju diskriminacije in socialne izključenosti mladih 
ter preprečevanju nasilja med mladimi in nad mladimi;

– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 
društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Občini 
Sevnica.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-
nju mladinskih programov in projektov ter programov za 
mlade, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter 
niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega 
proračuna. Sem sodijo tudi pogostitve (20 % od odobre-
nih upravičenih stroškov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2020 do 30. 11. 2020. Programe in projekte, ki bodo iz-
vedeni v mesecu decembru 2020, bodo izvajalci lahko 
prijavili na javni razpis za sofinanciranje v letu 2021.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 
(računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, ra-
čunovodske storitve), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
in honorarjev članov društev, investicije v prostore ter 
vzdrževanje objektov in opreme.

Sredstva niso namenjena za sofinanciranje mla-
dinskih programov in projektov, programov za mlade, 
ki imajo naravo:

– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-
braževanja,

– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 
ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
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– vključevanje odvisnikov v skupnost za zdravljenje 
odvisnosti,

– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 
znanstvenega značaja.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obve-
zno priložiti dokazila o plačilu računa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da se nanašajo na program in projekte, ki so pred-
met sofinanciranja tega pravilnika, pri čemer se štejejo 
za nosilce ali uporabnike programov in projektov otroci 
in mladi v starosti do 29 let (v nadaljevanju: mladi);

– so registrirani v Republiki Sloveniji kot pravna 
oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja 
registrirane dejavnosti, za katero se prijavljajo;

– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo vsaj 
6 mesecev in imajo sedež v Občini Sevnica;

– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih ak-
tivnosti;

– da so v izvajanje dejavnosti izvajalca aktivno 
vključeni otroci in mladi iz območja Občine Sevnica;

– da uveljavljajo programsko zasnovo, ki se odraža 
v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi 
oziroma programi;

– da organizacije (razen pravnih oseb iz naslednje 
alineje) za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 10 % 
delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izde-
lano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je predmet tega pravil-
nika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, 
delež sredstev iz drugih virov in pričakovano sofinanci-
ranje na podlagi tega pravilnika;

– da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skup-
nosti študentov in druge pravne osebe, ki se financira-
jo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, 
za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež 
sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano 
finančno konstrukcijo.

Občinska resorna zveza mladinskih društev in or-
ganizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/progra-
ma, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa 
zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa.

4. Okvirna vrednost razpisa: 15.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-

nik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 
ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list 
RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (prija-

vitelji, ki se prvič prijavljajo),
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 

(samo zveze),
– temeljni akt društva (prijavitelji, ki se prvič prija-

vljajo oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt).
Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancira naj-

več tri programe. V kolikor prijavitelj na razpis prijavi 

več kot tri programe, se izberejo tisti trije, ki dosežejo 
najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porab-
ljena v letu 2020.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 
2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Mladina za leto 
2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov 
prijavitelja programa/projekta.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Obči-
ne Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna 
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, 
tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 610-0013/2020 Ob-1062/20

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), Pravilnika 
o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih progra-
mov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 105/15) in Letnega programa kulture v Občini 
Sevnica za leto 2020, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti  
v Občini Sevnica v letu 2020

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Ob-
čini Sevnica.
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Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, 
ki delujejo na naslednjih področjih:

– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.
Po merilih področnega pravilnika se ocenjuje tudi 

založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj 
naštetih področij.

Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini so:

– društva, registrirana za izvajanje programov na 
področju kulture,

– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za 

opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih 

ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-

nju programov in projektov na področju ljubiteljske kul-
turne dejavnosti, so v skladu s predmetom in namenom 
razpisa ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev 
občinskega proračuna. Sofinancirane bodo naslednje 
vsebine:

– redno sistematično delovanje (vaje, režiser – av-
torske pogodbe),

– organizacijo in izvedbo kulturnih dogodkov (kon-
certi, predstave, razstave, projekcije in druge javne kul-
turne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki 
ga pripravlja in izvaja prijavitelj na nepridobiten način in 
je v interesu širše družbene skupnosti (najem dvorane, 
ozvočenje),

– udeležbo na tekmovanju (stroški prevoza celo-
tnega društva oziroma skupine društva – račun prevo-
znika, potni nalogi posameznih članov z obrazložitvijo, 
kotizacije),

– vzdrževanje opreme (za vzdrževanje in nakup 
oblačil, instrumentov, kostumov in scene, pranje in lika-
nje ljudskih noš, plesnih kostumov),

– založništvo (izdajanje knjig, literarnih revij, alma-
nahov zgoščenk …, ki se nanašajo na zgodovinsko in 
kulturno dediščino društva, kraja ali občine – 30 % upra-
vičenih stroškov),

– izobraževanje in strokovno usposabljanje – naj-
več dva člana za izobraževanje (kotizacije),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stro-
škov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani 
iz drugih postavk, tekoči stroški za poslovanje društva 
(računi za elektriko, telefonijo, komunalne storitve, raču-
novodske storitve), investicije v prostore ter vzdrževanje 
objektov, kjer se izvajajo kulturne dejavnosti, sofinanci-
ranje dnevnic.

Sredstva razpisa niso namenjena za investicije in 
investicijsko vzdrževanje objektov, kjer se izvajajo kul-
turne dejavnosti.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-
šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obve-
zno priložiti dokazilo o plačilu računa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da so registrirani za opravljanje kulturne dejavno-

sti in delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 
kulturnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih,

– da imajo poravnane vse obveznosti do Občine 
Sevnica,

– za posameznike, ki so vpisani v razvid samostoj-
nih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemu za kulturo, 
je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica.

S posameznim kulturnim programom oziroma pro-
jektom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva 
iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu 
Občine Sevnica v tekočem letu.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep 
pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi 
projekta oziroma programa.

4. Okvirna vrednost razpisa: 48.000,00 EUR.
5. Merilo za izbor programov in projektov je Pra-

vilnik o postopku in merilih za vrednotenje programov 
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se sofi-
nancirajo iz proračuna Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 105/15) in je sestavni del razpisne dokumentacije.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji, če se 

prijavitelj prvič prijavlja na razpis,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvar-

jalci na področju kulture),
– temeljni akt društva, če se prijavitelj prvič prijavlja 

na razpis oziroma tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali akt,
– sklep pristojnega organa resorne občinske zveze 

(samo zveze).
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porab-
ljena v letu 2020.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Kultura za leto 
2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov 
prijavitelja programa/projekta.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Obči-
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ne Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna 
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, 
tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 129-0001/2020 Ob-1063/20
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) in Pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15) Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sevnica v letu 2020

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in projektov s področja dejavnosti:

– socialnega varstva in
– zdravstvenega varstva.
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvaja-

nju programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva, so v skladu s predmetom in namenom razpisa 
ter niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinske-
ga proračuna.

Upravičeni stroški prijavljenega programa so:
– stroški dela za izvedbo programa: stroški na-

domestil za delo (npr. podjemna pogodba, študentsko 
delo) in stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni 
stroški),

– materialni stroški izvajanja programa (stroški 
oglaševanja, vabil, plakatov, stroški najema prostora in 
opreme za izvedbo programa),

– pogostitve (20 % od odobrenih upravičenih stro-
škov).

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020.

Neupravičeni stroški so stroški, ki so financirani iz 
drugih postavk, tekoči stroški društva (telefonija, elektri-
ka, komunalne storitve, računovodske storitve), stroški 
bivanja udeležencev programa.

Sredstva niso namenjena sofinanciranju:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 

redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev 
programa.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na kaj se nanašajo (na kateri program, 
projekt), mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se stro-

šek ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obve-
zno priložiti dokazilo o plačilu računa.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na 
javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki:

– so pravne osebe s statusom društva, ustanove 
ali zavoda in so po Uredbi o standardni klasifikaci-
ji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) regi-
strirani za opravljanje dejavnosti socialno varstvo brez 
nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij 
(SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma imajo 
v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno de-
lovanje na razpisnem področju,

– so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-
stva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovi-
tvenih aktih,

– imajo sedež organizacije ali podružnico registri-
rano v Občini Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je 
program/projekt dejavnosti zastavljen tako, da aktivno 
vključuje najmanj šest občanov Občine Sevnica, ki se 
izkazuje z obvezno poimensko prilogo aktivnih članov.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 
25.000 EUR.

5. Merilo za izbor programov in projektov je Pravil-
nik o sofinanciranju programov in projektov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 105/15).

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, 

ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo na 

razpis oziroma tisti, kateri so v zadnjem letu spreminjali 
akt).

Posameznemu prijavitelju se lahko sofinancirata 
največ dva programa. V kolikor prijavitelj na razpis prija-
vi več kot dva programa, se izbereta tista dva, ki doseže-
ta najvišje število točk, ostali pa se s sklepom zavržejo.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porab-
ljena v letu 2020.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave moraj biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Socialno in zdrav-
stveno varstvo za leto 2020«. Na ovojnici morata biti 
navedena naziv in naslov prijavitelja programa/projekta.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
z odpiranjem vlog začela v roku enega tedna po zaklju-
čenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
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10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datu-
ma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). 
Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, 
tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 671-0001/2020 Ob-1064/20
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), Odloka o po-
stopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) in 
Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2020, 
Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in področij izvajanja 

Letnega programa športa v Občini Sevnica  
v letu 2020

1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa sta Odlok 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) 
in Letni program športa v Občini Sevnica za leto 2020.

3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov in področij izvajanja letnega programa športa, 
in sicer za naslednja področja športa:

– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja 
otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšol-
skih otrok, prostočasna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok, prostočasna športna vzgoja mladine), športna 
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna 
rekreacija, šport starejših in šport invalidov;

– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni 
šport in šport invalidov;

– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu;

– organiziranost v športu: delovanje športnih zvez 
in delovanje športnih društev;

– športne prireditve: rekreativne prireditve in rekre-
ativne občinske lige.

Izvajalci letnega programa športa v občini so lahko:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki 

Sloveniji in delujejo v občini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem v občini,

– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu, in opravljajo nepridobitno dejavnost,

– zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid 
zasebnih športnih delavcev po Zakonu o športu in sa-
mostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali 
dopolnilno dejavnost,

– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje 
dejavnosti v športu,

– društva upokojencev, ki so registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti v športu.

Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih 
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti 
izvajalci letnega programa športa.

Upravičeni stroški so definirani v prilogi Odloka 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega progra-
ma športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18) za 
vsak program posebej.

Upravičeni stroški so definirani za obdobje od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020.

Kot dokazila za izkazovanje posameznih vrst stro-
škov se upoštevajo fotokopije računov, potnih nalogov, 
obračuni stroškov dela oziroma drugih nadomestil po-
sameznikom, avtorskih pogodb. Na listinah, iz katerih ni 
jasno razvidno, na izvajanje katerega programa se na-
našajo, mora izvajalec to ročno dopisati, sicer se strošek 
ne bo priznal. K fotokopiji računa je potrebno obvezno 
priložiti dokazilo o plačilu računa.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oziroma 
prijavitelji na javni razpis

Izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: 
LPŠ) imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh 
področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor 

izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske po-

goje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu,

– v obsegu predpisanega števila udeležencev 
v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netek-
movalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebni-
mi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport 
invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne 
programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhun-
ski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, 
v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,

– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 

evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih 
društev) ter evidenco o udeležencih programov,

– občini redno posredujejo letna vsebinska in fi-
nančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na pred-
pisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na 
izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. 
za preteklo leto.

5. Predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 123.000,00 EUR, od tega za:

1. Netekmovalni šport 31.500,00 EUR
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok, prostočasna 
športna vzgoja šoloobveznih otrok, prostočasna športna vzgoja mladine)
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Šport invalidov
1.4. Športna rekreacija
1.5. Šport starejših
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2. Tekmovalni šport 61.000,00 EUR
2.1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Kakovostni šport
2.3. Šport invalidov
3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu 11.000,00 EUR
4. Organiziranost v športu 10.500,00 EUR
4.1. Delovanje športnih zvez 4.500,00 EUR
4.2. Delovanje društev 6.000,00 EUR
5. Športne prireditve 9.000,00 EUR
5.1. Rekreativne prireditve 4.000,00 EUR
5.2. Rekreativne občinske lige 5.000,00 EUR

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci 

iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji),
– s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe (vsi 

prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, 

ki se prvič prijavljajo na razpis),
– temeljni akt društva (tisti, ki se prvič prijavljajo 

na razpis ozirom tisti, ki so v zadnjem letu spreminjali 
akt).

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevni-
ca, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 17. 2. 
2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
17. 2. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave moraj biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport za leto 
2020«. Na ovojnici morata biti navedena naziv in naslov 
prijavitelja programa/projekta.

Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo 
vložila upravičena oseba, bodo s sklepom zavržene. 
Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vlogo mora pošiljatelj 
dopolniti v osmih dneh od dneva vročitve poziva. Če 
pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo 
vloga s sklepom zavržena.

9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: 
strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Obči-
ne Sevnica, bo z odpiranjem začela v roku enega tedna 
po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.

10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-

veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov.

Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sred-
stev prekine postopek predmetnega javnega razpisa.

11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
17. 1. 2020 do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in 
na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainte-
resirani jo lahko v tem roku dvignejo na Občini Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Dodatne informacije in pojasnila: Lidija Udovč, 
tel. 07/81-61-220, e-mail: lidija.udovc@obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica

Št. 3300-0006/2019 Ob-1065/20
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 

podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), 
Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Ura-
dni list RS, št. 79/19) in Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Občini Sevnica za leto 2020

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v na-
daljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetij-
stva in podeželja za leto 2020, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013.

III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 77.000 EUR so zagotovljena v pro-

računu Občine Sevnica za leto 2020.

Vrsta ukrepa (po pravilniku):

Ukrepi: Višina sredstev
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 20.000 EUR;
15. člen – Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 20.000 EUR)

40.000 EUR

2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč (16. člen) 2.000 EUR
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Ukrepi: Višina sredstev
POMOČI DE MINIMIS
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; (21. člen)

10.000 EUR

4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja; (22. člen)

6.000 EUR

5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; (23. člen) 13.000 EUR
OSTALI UKREPI OBČINE
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
(podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ). (25. člen)

6.000 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skla-
dno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko 
obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva v skladu 
z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 
prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog 
od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število 
vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvi-
denih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju 

z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje ve-

liko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali prav-
na oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za 
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4) Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo dav-
kov za: 1., 2., 3. in 5. ukrep (DDV ni upravičen strošek, 
tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, 
prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in 
garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za 
zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven 
območja občine.

(5) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel 
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

(6) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi do-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih razpisa.

2. 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 sub-
jekti, ki so:

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

– podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo 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 neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 

in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

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

(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 po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
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 de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo 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 pre-
sežena 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.

3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe po-
moči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne pro izvajalce.

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
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mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno 
rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do obči-
ne ali do države.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem 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 de-
javno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge de-
javnosti, 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 ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo 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 do-
deljenih 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 prese-
žena 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 veza-
no na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.

(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:

– 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 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upra-

vičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Uredbe Ko-
misije (EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR. V okvi-
ru proračunske postavke 11401 Naložbe v kmetijska go-
spodarstva, konto 410217 (NRP: OB110-11-0025), se 
izvedeta dva podukrepa:

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
20.000 EUR,

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
20.000 EUR.

(2) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

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

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

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

(3) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zem-

ljišč;
– 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;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– nakup traktorjev;
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Pogoji za dodelitev sredstev:
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva 
ali člana kmečkega gospodinjstva,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti 
podjetje v težavah,

– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z in-
vesticijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od nave-
denih ciljev ukrepa,

– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu mo-
rajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro izvodnje ozi-
roma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse pred-
pisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih 
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija na-
menjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko go-
spodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
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– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– upravičenec v javnem razpisu ne more sočasno 
nastopati v vlogi dobavitelja opreme oziroma izvajalca 
storitve, ki jo dobavi oziroma izvede na svojem kmetij-
skem gospodarstvu,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev,

– za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.
(5) Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca 

(za ukrep: Posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vre-
dnost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez 
DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji 
limit,

– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 
stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2020. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2020 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dosta-
vljen do 30. 9. 2020.

(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 
oziroma 2020 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja.

(7) 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.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 

in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 

tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano 
s strani Upravne enote) in imajo 1 ha kmetijskih zemljišč 
na območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

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

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo, ki se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma 
kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospo-
dinjstva;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete);

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, če je 
naložba višja od 30.000 EUR neto pomoči.

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 
1) predračuni dobavitelja blaga ter 2) mnenje o upra-
vičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 
kmetijsko svetovalna služba, če je naložba višja od 
30.000 EUR neto pomoči.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstot-

nih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva 
v petih letih pred zahtevkom za pomoč.

(6) Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih 
stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV. V pri-
meru leasinga se kot skupna vrednost investicije šteje 
celoten znesek nabavne vrednosti predmeta leasing 
pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot 
upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upošte-
vajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju 
(samo glavnica, brez obresti), za katere mora upraviče-
nec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

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

cije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

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

živino.
Med neupravičene stroške se štejejo opravljene 

storitve oziroma nakup opreme za zemljišča, za kate-
re je vlagatelj za isti namen še pred iztekom 5-letnega 
obdobja že pridobil sredstva iz občinskega proračuna.

(3) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na obmo-
čju občine, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih 
površin, ki ležijo na območju občine;

– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblasti-
lo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo 
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev (izdano 
s strani Upravne enote) in imajo kmetijska zemljišča na 
območju občine.

(4) Pogoji za pridobitev so:
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč 

in se glasijo na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba; kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;
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– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
v primeru zakupa zemljišča;

– odločba Zavoda RS za gozdove v primeru posega 
na območje gozdnega zemljišča;

– dokazilo, s katerim se dokazuje status mladega 
kmeta (razvidno iz subvencijske vloge ali odločbe Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za zagon 
dejavnosti za mlade kmete).

Pred datumom oddaje vloge morajo biti izdani: 
1) predračuni izvajalca storitev oziroma dobavitelja bla-
ga, 2) programi del Kmetijsko svetovalne službe in kopi-
je katastrskega načrta ter 3) dovoljenje lastnika oziroma 
solastnika zemljišča.

Odločba Zavoda RS za gozdove o nameravanem 
posegu na gozdnem zemljišču mora biti predložena 
najkasneje do preteka predpisanega roka za dopolnitev 
vloge. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo do-
polnjena, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(5) Intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odsto-

tnih točk, in sicer za mlade kmete, ki so prvič vzpostavili 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilci tega gospodarstva 
v petih letih pred zahtevkom za pomoč.

Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stro-
škov se upošteva neto vrednost brez DDV.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali nadomestni član 
s pooblastilom oziroma pooblaščena oseba.

2. Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Višina razpisanih sredstev je 2.000 EUR, 
ukrep se izvede v okviru proračunske postavke 11413 
Pomoč za zaokrožitev zemljišč, konto 410217 (NRP 
OB110-16-0015).

(2) Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za 
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kme-
tijskih zemljišč.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri med-

sebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno 
s stroški pregleda. Upravičencu se ne dodeli pomoč za 
plačilo davkov, raznih taks in prispevkov.

Pomoč se ne odobri za:
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpi-

sana v register kmetijskih gospodarstev in imajo zemlji-
šča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

Vlagatelj mora imeti v času oddaje vloge v lasti ozi-
roma v zakupu najmanj 1 ha kmetijskih površin, ki ležijo 
na območju Občine Sevnica (člani kmečkega gospodinj-
stva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebi-
vališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti 
na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih 
gospodarstev, izdano s strani Upravne enote in imajo 
1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine).

(5) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upraviče-
nih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno 
s stroški pregleda.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva.

(7) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 
oziroma 2020 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja,

– izpis iz uradne evidence o lastništvu parcele,
– predračune oziroma ovrednotene stroške pravnih 

in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih 
zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda.

K zahtevku upravičenec predloži kopijo notarsko 
overjene pogodbe o menjavi zemljišč (ki mora biti skle-
njena po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev), 
račune in potrdila o plačilu računov, v okviru upravičenih 
stroškov, ki se nanašajo na datum opravljene storitve od 
izdaje sklepa o odobritvi sredstev dalje do 30. 9. 2020. 
Računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o odobritvi 
sredstev ter računi izdani po 30. 9. 2020 ne bodo upo-
števani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z dokazili mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2020.

(8) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-

tijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji

(1) Višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11411 Nalož-
be v predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov, konto 
410217 (NRP OB110-07-0307).

(2) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih pro izvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(3) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-

sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske 

opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav.
(4) Upravičenci do pomoči so:
– MSP oziroma kmetijska gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetij-
skimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na 
območju občine.

MSP oziroma kmetijska gospodarstva morajo imeti 
v času oddaje vloge v lasti oziroma v zakupu najmanj 
1 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti 

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

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

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

– predračun stroškov oziroma račun stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.

(7) Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih 
stroškov. Skupna vrednost prijavljene investicije (naku-
pa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 
2.000 EUR brez DDV in največ 10.000 EUR brez DDV, 
kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predra-
čunov.

V primeru leasinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
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leasing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdob-
ju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora 
upravičenec priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena pravilnika.

(9) K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo 
dokumentacijo:

1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2019 
oziroma 2020 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja;

2) fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na 
kmetijskem gospodarstvu;

3) predračune in/ali račune ter dokazila o plači-
lu računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega 
gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in se 
nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2020 do 
30. 9. 2020. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 30. 9. 2020.

V primeru sklenitve leasing pogodbe, ki mora biti 
sklenjena v razpisnem obdobju, se kot upravičeni stro-
ški za dodelitev subvencije upoštevajo samo dejansko 
plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, 
brez obresti), za katere mora vlagatelj priložiti dokazila 
o plačilu in anuitetni načrt.

(10) 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.
4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na po-

dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja – društva

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11409 Zago-
tavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, konto 
410217 (NRP OB110-07-0394).

(2) Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne 
izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih dru-
žinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, ki 
niso pro izvodi primarne kmetijske pro izvodnje.

(3) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– izobraževanja, usposabljanja in informiranja kme-

tov in članov njihovih družin v okviru društvene dejav-
nosti,

– izmenjava izkušenj in znanj – primeri dobrih praks 
pri predelavi in trženju kmetijskih pridelkov in nekmetij-
skih dejavnosti, organizirano v okviru društvene dejav-
nosti.

Upravičeni stroški so:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminar-

je, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nek-
metijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetij-
skih pro izvodov;

– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne 
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter prede-
lavo in trženjem kmetijskih pro izvodov.

(4) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine.

(5) Pogoji za pridobitev sredstev so:
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu 

stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

– opis programa izobraževanja oziroma usposablja-
nja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmeti-
ji, predelavo ali trženjem kmetijskih pro izvodov.

(6) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– računi in potrdila o plačilu, v okviru upravičenih 

stroškov, se nanašajo na datum opravljene storitve od 
31. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Zahtevek za izplačilo občin-
skih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora 
biti na občino dostavljen do 30. 9. 2020,

– izvedba tečajev, seminarjev in predavanj znotraj 
območja občine,

– pri avtobusnih prevozih je upravičen strošek pre-
voza po območju Slovenije.

(7) Intenzivnost pomoči je do 100 % upravičenih 
stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva 
bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, v kolikor 
upravičenec ni davčni zavezanec. Skupni znesek sofi-
nanciranja navedenega ukrepa na upravičenca znaša 
do 1.000 EUR ter do 500 EUR na posamezno predava-
nje, tečaj, seminar, strokovno ekskurzijo.

(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo pre-
segli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega od-
stavka 20. člena tega pravilnika.

(9) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
5. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev
(1) Višina razpisanih sredstev je 13.000 EUR, ukrep 

se izvede v okviru proračunske postavke 11403 Pokri-
vanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, 
konto 410217 (OB110-07-0304).

(2) Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške 
cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih občine.

(3) Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže na odročnih krajih.

(4) Predmet podpore je:
– financiranje stroškov tovornega prometa za pre-

voze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(5) Upravičenci/vlagatelji so:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
(6) Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravlje-

nem tovornem prometu na odročnih območjih, z naved-
bo lokacij (prog) in razdalj;

– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-

nega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(7) Upravičeni stroški so operativni stroški tovor-

nega prevoza/kilometer v odročnih krajih na lokalnih 
progah, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanci-
ranega kraja do končne lokacije.

Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena 
do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Raz-
bor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Bošta-
nju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, 
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, 
Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, 
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje 
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, 
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, 
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika 
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.

(8) Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko sub jekti, ki so registrirani za 

opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka 
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
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– upoštevajo se računi in potrdila o plačilu računov 
oziroma za kmete, ki v lastni režiji opravljajo prevoz 
mleka iz oddaljenih krajev na prevzemna mesta, obra-
čuni prevoza mleka z dokazili o plačilu. Računi oziroma 
obračuni prevoza mleka in dokazila o plačilu se morajo 
nanašati na datum opravljene storitve od 31. 10. 2019 
do 30. 9. 2020,

– zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj 
z računi oziroma obračuni prevoza mleka in dokazili 
o plačilu mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2020,

– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kate-
remu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 
100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh prora-
čunskih let.

(9) Bruto intenzivnost pomoči je do 100 % upra-
vičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pri 
izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se 
upošteva neto vrednost brez DDV.

(10) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

(1) Višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR, ukrep 
se izvede v okviru proračunske postavke 11407 Delova-
nje društev s področja kmetijstva, konto 412000.

(2) Namen ukrepa:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in 

izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spod-
bujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življe-
nja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj 
povezanih s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom, 
prehrano in razvojem podeželja za pomoč pri stroških 
delovanja.

(3) Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri 

njihovem delovanju;
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-

jem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter or-

ganov,
– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih 

prireditev,
– nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev,
– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve ob posebnih priložno-

stih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in 
podobno).

(5) Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev.
(6) Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti,
– pridobitno dejavnost društva.
(7) Pogoj za pridobitev pomoči je seznam članov 

društva iz območja občine.
(8) Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki 

so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja 
na območju občine.

(9) Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravi-
čenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se 

upošteva bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV, 
v kolikor upravičenec ni davčni zavezanec.

(10) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno 
dokumentacijo:

– plan dela za leto 2020;
– od 31. 10. 2019 do 30. 9. 2020 oceno upravi-

čenih stroškov, ki se nanašajo na delovanje društva 
na območju občine. Na podlagi zahtevka, ki mu bodo 
priloženi dejanski računi v okviru navedenega obdobja, 
bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in 
spodaj navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev 
za posamezno društvo;

– seznam članov društva iz območja Občine Sevni-
ca (ime in priimek ter naslov);

– dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije raču-
nov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv 
društva oziroma njegovega združenja z datumom oprav-
ljene storitve od 31. 10. 2019 od 30. 9. 2020) – podati 
naknadno skupaj z zahtevkom. Zahtevek za izplačilo 
občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu 
mora biti na občino dostavljen do 30. 9. 2020.

(11) Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinancira-
nje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na 
število članov, ki imajo plačano članarino:

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
od 51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na 
prispele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega 
zahtevka in priloženih računov.

(12) Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 

20. 2. 2020 osebno ali po pošti na naslov Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po 
pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto 
do 20. 2. 2020 (datum poštnega žiga na dan 20. 2. 2020) 
ali oddane do konca delavnika v sprejemni pisarni Ob-
čine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije ali pa
– z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe (posodabljanje) 

ali Naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj javni razpis – Zaokrožitev zemljišč«
»Ne odpiraj javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj javni razpis – Izobraževanje«
»Ne odpiraj javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj javni razpis – Delovanje društev«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
(1) Strokovna komisija, imenovana s sklepom župa-

na Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela pred-
vidoma do 28. 2. 2020 v prostorih Občine Sevnica. 
Odpiranje ne bo javno.

(2) V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komi-
sija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. 
V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnje-
na, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.

(3) Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih 
v javnem razpisu.
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(4) Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obvešče-
ni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od dneva po-
polnosti zadnje prijave.

(5) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pra-
vilniku na predlog strokovne komisije, ki je imenovana 
s strani župana, odloča pooblaščena oseba.

(6) Zoper odločitev iz četrtega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

(7) Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Pogodba mora biti 
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

(8) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomoč-
nosti sklepa.

(9) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine 
izplačajo na podlagi popolnega zahtevka posameznega 
upravičenca na transakcijski račun, naveden v vlogi ozi-
roma zahtevku, praviloma v letu 2020, v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumenta-
cijo: dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in 
potrdilo/dokazilo o plačanem računu), druga dokazila, 
določena z javnim razpisom oziroma naročilom (poročilo 
ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo 
o izvedbi nadzornih ukrepov …) glede na posamezen 
ukrep. Zahtevki morajo biti dostavljeni na Občino Sev-
nica najkasneje do 30. 9. 2020.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi, da:

– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

– je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

(4) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 
deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(5) Občina mora voditi natančne evidence z infor-
macijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči 
po tem pravilniku.

IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani 
lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavno-
sti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pri 
Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, elektronska pošta: 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si; pisarna št. 118 ali 
pri Jasmini Veselinović, tel. 07/81-61-205, elektronska 
pošta: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si; pisarna 
št. 102), vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 300-0001/2020 Ob-1066/20
Občina Sevnica na podlagi Odloka o proračunu 

Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju 
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospo-
darstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 23/15 in 
11/18), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013) in priglasitve sheme »de mini-
mis« pomoči št. M001-5883008-2015 z dne 3. 4. 2015 
in št. M001-5883008-2015/I z dne 23. 2. 2018, objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini 
Sevnica v letu 2020

I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica.

II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepo-
vratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva 
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v raz-
pisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
B Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 

investicij
C Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-

nudnike
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih 

za izvedbo javnega razpisa je 75.000 EUR, ki so zago-
tovljena v proračunu Občine Sevnica.

Ukrep A – 15.000 EUR
Ukrep B – 53.000 EUR
Ukrep C – 7.000 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 

meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno 
s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica in 
njegovimi spremembami.

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva 
ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prene-
sejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od 
razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog 
in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravi-
čencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. 

Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so 
naslednja:

– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013),

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen po-
moči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR,

– pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države 
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članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«,

– dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti;

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem 
proračunskem letu,

– pisno izjavo, ali gre za primer pripojenega pod-
jetja ali delitve podjetja,

– pisno izjavo s seznamom vseh z njim poveza-
nih podjetij,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške,

– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja pomoči de 
minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja 
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na 
področju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

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

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

2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Sevnica in Republike Slovenije.

3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za 
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica 
v razpisnem obdobju, tj. od 21. 5. 2019 do 20. 5. 2020.

4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vre-
dnost računa (znesek davčne osnove brez DDV).

5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posa-
meznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.

6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sred-
stev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pri-
padajočimi zamudnimi obrestmi.

– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja in postavitve stojnice pri prvi ude-

ležbi na določenem sejmu v obdobju od 21. 5. 2019 do 
20. 5. 2020 (upoštevajo se računi in plačila računov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Med upravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani s postavitvijo in najemom stojnice, kot na pri-
mer: izdelava transparenta za stojnico, strošek najema 
oziroma izdelave opreme za stojnico, šotori, strošek 
dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, za-
varovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek 
najema razstavnega prostora, stroški promocije, ogla-
ševanja – objava oglasov, strošek sejemskega kataloga 
in izdelava drugih katalogov o pro izvodih in storitvah za 
potrebe udeležbe na sejmu, vizitke, strošek električnega 
priključka, interneta in drugi podobni stroški.

Med neupravičene stroške se uvrščajo stroški, ki so 
povezani z degustacijo izdelkov in pridelkov na stojnici.

Namen ukrepa je predstavitev podjetnikov in obrtni-
kov ter njihovih pro izvodov in storitev na sejmih doma 
in v tujini in s tem možnost za pridobitev novih poslov.

A.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

A.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 50 % upravičenih 

stroškov oziroma največ 2.000 EUR za udeležbo na 
posameznem sejmu.

B. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih 
investicij

B.1 Upravičeni stroški
so stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 

opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja, ter nemate-
rialnih investicij, opravljenih v obdobju od 21. 5. 2019 do 
20. 5. 2020 (upoštevajo se računi in sklenjene leasing 
pogodbe z datumi in plačili računov oziroma obrokov iz 
upravičenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

a) Stroški nakupa nove pro izvajalne in storitvene 
opreme:

– upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni in-
ventar,

– posamezna nabavna vrednost opreme mora pre-
segati 2.000 EUR,

– oprema je lahko sestavljena iz več računov, v ko-
likor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna 
vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri čemer mora 
biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,

– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, 
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računal-
nikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti 
itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov, 
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varova-
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nje in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe 
(npr. vgradna dvigala, strojne instalacije), vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investi-
cije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta 
lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdo-
bju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se 
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem 
obdobju (samo glavnica, brez obresti), za katere mora 
prijavitelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt.

b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, 
licence, tehnološko znanje, računalniška programska 
oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani 
pooblaščenih institucij.

Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški 
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih 
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.

Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarni-
ških programov in operacijskih sistemov (npr. windows, 
office ipd.).

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj 
v nakup nove pro izvajalne in storitvene opreme za opra-
vljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in 
ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. 
Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev no-
vega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zara-
di uvajanja novega pro izvodnega oziroma storitvenega 
programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko 
varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje 
kakovosti pro izvodov in storitev).

B.2 Upravičenci
so mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa 

poslujejo kot samostojni podjetniki. Upravičenci morajo 
imeti sedež na območju Občine Sevnica ter izvajati 
ukrepe, za katere je dodeljena pomoč po tem pravilni-
ku, na območju Občine Sevnica. Upravičenci, ki nimajo 
sedeža na območju Občine Sevnica, morajo imeti na 
območju Občine Sevnica poslovno enoto ali poslovni 
prostor, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavno-
sti in investirajo na območju Občine Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

B.3 Dodatni pogoji
Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost 

podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da 
ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno 

do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju tr-
govine.

Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohra-
niti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji 
oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti 
z novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejav-
nosti.

B.4 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 53.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih 

stroškov posamezne investicije, pri čemer višina pomoči 
na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem 
letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisa-
nih sredstev za ta ukrep. Prijavitelj lahko prijavi maksi-
malno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu 
za tekoče leto predvidena za ta ukrep (v kolikor prijavi 
večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksi-
malna vrednost).

C. Finančne vzpodbude za lokalne turistične po-
nudnike

C.1 Upravičeni stroški
so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za 

vključitev v sheme kakovosti – Zelena shema slovenske-
ga turizma (stroški promocijskih aktivnosti in zunanjih 
svetovanj, stroški pristojbin, ki jih zaračunajo upravitelji 
znakov, stroški tehnoloških nadgradenj ali drugih materi-
alnih stroškov, ki nastanejo kot posledica implementacije 
znaka), ki so nastali v obdobju od 21. 5. 2019 do 20. 5. 
2020 (upoštevajo se računi in plačila računov iz upravi-
čenega obdobja). DDV ni upravičen strošek.

Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vsto-
pijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo 
mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN 
verificiran okoljski znak.

C.2 Upravičenci
so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in sred nja 

enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetni-
ki. Upravičenci morajo imeti sedež na območju Občine 
Sevnica ter izvajati ukrepe, za katere je dodeljena po-
moč po tem pravilniku, na območju Občine Sevnica. 
Upravičenci, ki nimajo sedeža na območju Občine Sev-
nica, morajo imeti na območju Občine Sevnica poslovno 
enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen 
opravljanja dejavnosti in investirajo na območju Občine 
Sevnica.

Za mikro, majhna in srednja podjetja se uporablja 
definicija, ki jo navaja zakon o gospodarskih družbah.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi 
pogoji za mikro, majhna in srednja enotna podjetja smi-
selno upoštevajo.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli izmed navedenih 
razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.
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C.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 7.000 EUR.
Najvišji odstotek sofinanciranja je 100 % upraviče-

nih stroškov.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-

na sredstva na podlagi tega javnega razpisa morajo biti 
porabljena v letu 2020.

VI. Izjava o zaupnosti dokumentacije: dokumentaci-
ja, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo 
uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi 
sredstev.

VII. Rok in način prijave
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 20. 5. 2020.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
20. 5. 2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni 
pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene 

z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Promocija izdelkov in 

storitev«
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe«
»Ne odpiraj javni razpis – Lokalni turistični ponud-

niki«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VIII. Datum odpiranja prijav
Komisija za dodelitev pomoči (v nadaljevanju ko-

misija), imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem 
prijav začela predvidoma 22. 5. 2020 v prostorih Občine 
Sevnice. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prija-
vitelji pozvani, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo z izidom javnega 
razpisa pisno seznanjeni najpozneje v roku 30 dni od 
dneva popolnosti prijav, in sicer s prejemom odločbe. 
Prijavitelj lahko zoper odločbo o dodelitvi sredstev vloži 
pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni 
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Namensko rabo 
sredstev preverja komisija.

X. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevni-
ca.si) in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne infor-
macije posreduje Vlasta Kuzmički (tel. 07/81-61-233, 
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Vese-
linović (tel. 07/81-61-205, jasmina.veselinovic@obci-
na-sevnica.si).

Občina Sevnica

Št. 3220-0005/2019 Ob-1067/20
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica 
(Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18) in Od-
loka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni 
list RS, št. 79/19), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini 

Sevnica za leto 2020
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-

sa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Ob-
čini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska 
oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na tu-
ristični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

3. Višina razpisanih sredstev: sredstva v višini 
13.027 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 
14420 – Turizem, konto 412000 – Tekoči transferi ne-
pridobitnim organizacijam in ustanovam.

4. Pomen pojmov, upravičeni in neupravičeni stroški
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti 

oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne 
policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v 
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija 
je izvzeto pri prireditvah, ki so ocenjene le v sklopu varo-
vanja etnološke dediščine ali v sklopu urejanja turistične 
infrastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

Posamezen organizator turistične prireditve lahko 
na javni razpis v tekočem letu prijavi do 3 prireditve.

Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je name-

njena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev 
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog 
udeležencev, razen če vsebujejo elemente varovanja 
etnološke dediščine ali elemente urejanja turistične in-
frastrukture in sledenja strategiji razvoja turizma.

– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev, 
ki se v Občini Sevnica organizira pet let zaporedoma, 
kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.

– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri 
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predme-
tom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih 
delov sredstev občinskega proračuna.

Vrste upravičenih stroškov so:
– stroški promocije in izdelave promocijskega ma-

teriala,
– stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), 

varovanja prireditve in zavarovanja prireditve,
– stroški izdelave ter izposoje rekvizitov,
– materialni stroški in stroški storitev za potrebe 

izvedbe prireditve,
– stroški najema prostorov namenjenih za izvedbo 

prireditve,
– stroški najema tehnične opreme (osvetlitev, ozvo-

čenje, prireditveni šotori …),
– strošek izvajalcev programa/dogodkov (plači-

lo izvajalcev po računu, avtorski in podjemni pogodbi, 
SAZAS, IPF),

– strošek nakupa surovin živil hrane, kupljenih 
v trgovini za namen prireditve, v višini do 20 odstotkov 
od vseh dejanskih stroškov prireditve, za katere so 
bili predloženi računi in strošek nakupa goriva, kadar gre 
za nakup goriva za delovne naprave in stroje do višine 
10 litrov na posamezno prireditev.

Računi, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti pri-
reditve, morajo biti opredeljivi in preverljivi oziroma do-
kazljivi. Računi morajo biti izdani v letu 2020 ter nastati 
v obdobju priprave in izvedbe prireditve.

– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinan-
cirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogosti-
tvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku, 
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin, 
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najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (ra-
čuni za elektriko, telefonijo ipd.), investicije v prostore, 
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški plačeva-
nja zunanjih izvajalcev (storitev preko potnih stroškov, 
materialnih stroškov), sofinanciranje dnevnic, kilometrin 
ter honorarjev članom društva, strošek nakupa goriva, ki 
je višji od 10 litrov na posamezno prireditev ipd.

– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki pri-
javljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki 
je del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost 
dejanskih stroškov ni višja od 300 EUR, ne bodo pred-
met ocenjevanja.

5. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji

5.1 Na razpis se lahko prijavijo
Društva, združenja in zveze, ki so registrirane za 

izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu in 
delujejo v Občini Sevnica, ter so nosilci prireditve.

Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto 
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih 
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa 
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.

5.2 Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje, in sicer da:

– imajo sedež v Občini Sevnica,
– bodo prireditev izvedli v obdobju december 2019–

november 2020 ter dostavili dokazila do 30. 11. 2020,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-

rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 

načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila 

o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za 
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so 
fotografije, posnete med prireditvijo,

– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Prireditve, ki bodo izvedene v mesecu decembru 

2020, ne bodo predmet obravnave tega javnega razpi-
sa. Prijave za decembrske prireditve 2020 se oddajo na 
odprt javni razpis v prihodnjem letu.

5.3 Merila in kriteriji za vrednotenje turističnih pri-
reditev

Ocenjevanje prijavljenih prireditev se izvede na na-
slednje načine:

a. Prijavljena prireditev ima elemente turistične pri-
reditve in se ocenjuje po vseh merilih in kriterijih, od 
točke I. do VIII.

b. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistične 
prireditve, vsebuje pa elemente varovanja etnološke de-
diščine (pod točko V.), se ocenjuje po merilih in kriterijih 
pod točko V., VII. in VIII.

c. Prijavljena prireditev, ki nima elemente turistič-
ne prireditve, vsebuje pa elemente urejanja turistične 
infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (pod 
točko VI.), se ocenjuje po merilih in kriterijih pod točko 
VI., VII. in VIII.

V primeru, da prijavljena aktivnost, na podlagi kate-
re bodo dodeljena sredstva (na primer: obseg prireditve, 
tehnična zahtevnost, oglaševanje …) ne bo izvedena 
in/ali dokazilo ne bo predloženo, se bodo dodeljena 
sredstva v sorazmernem deležu, prejetih točk za ogla-
ševanje, znižala.

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za raz-
pisano leto. Višina sofinanciranja posamezne turistične 
prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
in vrednosti točke.

Prireditve lahko prejmejo največ 110 točk. Iz na-
daljnje obravnave so izključene turistične prireditve, ki 
ne dosežejo vsaj 15 točk. Turistične prireditve, ki se 
financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega jav-
nega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet 
sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

6. Uporaba kriterijev in obdobje porabe dodeljenih 
sredstev

6.1 Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpi-

sa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso 
v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo 
ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofi-
nanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni 
list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11 in 11/18).

6.2 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa bodo 

porabljena predvidoma v letu 2020.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko 

po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica, 
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, najkasneje do 2. 3. 2020. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 2. 3. 
2020) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni 
Občine Sevnica (do 15. ure).

Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijav-
nih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če vla-
gatelj hkrati prijavlja več prireditev (največ 3), je potreb-
no za vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in:
– opremljene z obrazcem za opremo kuverte, ki je 

del razpisne dokumentacije (pod točko 8.) ali pa
– z nazivom in naslovom prijavitelja ter z oznako: 

»Za sofinanciranje turističnih prireditev – ne odpiraj«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 

bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo raz-

pisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 

od dneva objave javnega razpisa do konca razpisne-
ga roka, vsak delovni dan na Občini Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na sple-
tni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter 
spletni strani KŠTM (www.kstm.si).

Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij 
o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuz-
micki@obcina-sevnica.si, tel. 07/81-61-233) in Jasmina 
Veselinović (jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si, 
tel. 07/81-61-205).

9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla predvidoma do 6. 3. 
2020 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne 
bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavi-
telji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo 
s sklepom zavržene.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega 
razpisa s sklepom pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni od dneva popolnosti prijav. Zoper sklep je mo-
žna pritožba v roku 8 dni pri županu Občine Sevnica. 
Po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev, bodo 
z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo 
uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Občina Sevnica
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Št. 122-45/2019 Ob-1068/20

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 77/19), Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in Sklepa župa-
na o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije 
in pooblastilu za sprejetje odločitev o dodelitvi sredstev 
Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti 
v Mestni občini Celje v letu 2020, št. 122-45/2019 z dne 
10. 1. 2020, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov  

s področja socialne in zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Celje v letu 2020

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-
tov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Me-
stni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2020:

Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja,

– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invali-
dov in drugi programi pomoči invalidom,

– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za sa-
mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjševanje socialne izključenosti,

– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja 

zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ci-
ljem promocije zdravja,

– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev,

– projekti s področja preprečevanja nasilja med 
mladimi (mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe 
obeh spolov, stari do 15. do dopolnjenega 29. leta).

Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki 

so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni 
v letu.

Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur 
tedensko.

Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na ob-

močju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva 

upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajo-

čih bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 
100 vključenih uporabnikov letno.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanov-

ljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah 
in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih na-
men in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane 
za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstve-
ne dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in ima-
jo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je 

najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi 
prostora),

– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijav-
ljenega projekta,

– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,

– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani 

drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju MOC 

najmanj 3 leta (vštevši od dneva zaključka razpisa nazaj),
– da prijavijo projekt (projekt je nabor aktivnosti, 

ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z oprede-
ljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe),

– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma neko-
mercialne narave,

– da se v primeru, da ima predlagatelj v MOC eno-
to, vsebinski del in finančna konstrukcija projekta nana-
šata izključno na enoto.

Pod sedmo alineo sklopa A se lahko prijavijo samo 
organizacije v mladinskem sektorju oziroma sub jekti, 
ki delujejo v mladinskem sektorju in so organizirani kot 
mladinska organizacija ali organizacija za mlade (defi-
nicije le-teh so opredeljene v Odloku o mladini v Mestni 
občini Celje, Uradni list RS, št. 43/14).

Predlagatelji, ki se prijavijo pod sklop E, morajo 
imeti najmanj 6 redno zaposlenih strokovnih delavcev.

Predlagatelj se lahko s svojim projektom za leto 
2020 prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. 
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim predlagateljem, 
ki za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih jav-
nih razpisih MOC v letu 2020.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica 
je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vlada 
Republike Slovenije oziroma Republika Slovenija, ne 
morejo kandidirati na predmetnem javnem razpisu.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja 
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, 
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

III. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

IV. Vrednost sredstev
Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC 

v letu 2020 zagotovljena za sofinanciranje projek-
tov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je 
100.000,00 EUR, in sicer za projekte:

Sklop A 65.580,00 EUR
Sklop B 11.948,00 EUR
Sklop C 8.948,00 EUR
Sklop D 6.309,00 EUR
Sklop E 7.215,00 EUR
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Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posame-
znega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo 
odvisna od ocene projekta glede na postavljene kriterije.

Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje 
projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, izbranim 
izvajalcem nakazovala na naslednji način:

– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od skle-
nitve pogodbe o sofinanciranju ter

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

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

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

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu 
prijave za leto 2020 ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Predlagatelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi prijav.

V kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel uma-
kniti, spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to 
stori samo na način, ki je opredeljen v navodilih predla-
gateljem za pripravo predlogov.

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

pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
vključno 17. februarja 2020 (upošteva se datum poštnega 
žiga). Predlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC, ne 
bodo uvrščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – projek-
ti socialne in zdravstvene dejavnosti v 2020 (navedite 
sklop – A, B, C, D ali E)«.

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

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

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

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

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

VIII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo vršila 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje. Odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku 
osmih dni od končnega roka za oddajo prijav. V kolikor 
se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne za-
ključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju 
prijav bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenosti 
in popolnost predloga glede na to, če so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnje-
nih predlogov, s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija, 
v roku osmih dni od odpiranja predlogov, predlagatelje 
pozvala, da predlog v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih prijavah s sklepom odločila vodja 

Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper 
ta sklep pa odloči župan MOC.

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

določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku navedenem 
v sklepu za dopolnitev prijave.

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

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

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje, zaključila svoje delo.

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

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobi-
jo zainteresirani predlagatelji pri Branki Lazarevič, na 
tel. 03/42-65-888 oziroma na elektronskem naslovu: 
branka.lazarevic@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 603-1/2020 Ob-1069/20
Na podlagi določil 21. in 27. člena Zakona o jav-

nem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 42/10, 21/18 – ZNOrg), 11. člena Pravilnika o izva-
janju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine Ce-
lje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19), Pravilnika 
o sofinanciranju mladinskih programov in programov za 
mlade v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 13/16), 
Odloka o mladini v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 43/14) in Sklepa o začetku postopka in o imenova-
nju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih programov in programov za 
mlade v Mestni občini Celje v letu 2019, št. 603-1/2020, 
z dne 10. 1. 2020, Mestna občina Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov  

in programov za mlade v Mestni občini Celje  
v letu 2020

1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg 
celjskih knezov 9, 3000 Celje.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje mladinskih programov in pro-
gramov za mlade s področja mladinskega sektorja 
v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) 
v letu 2020.

3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: JR) se lahko 

prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in 
programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo 
na področje mladinskega sektorja:
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– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti 

mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na podro-

čju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja 
ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,

– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 
oblik odvisnosti mladih,

– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in

– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 
v družbi.

Področja mladinskega sektorja se nanašajo na na-
slednje aktivnosti:

– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega 
odnosa mladih do družbene stvarnosti,

– preprečevanje diskriminacije in socialne izključe-
nosti mladih,

– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 

delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potreba-

mi, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-

resov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in 

ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva inte-

lektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne 

projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, name-

njenih mladim.
Področja delovanja mladine morajo biti dostopna 

vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, sta-
rost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno 
usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično pre-
pričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji ob 
prijavi na JR

Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije, 
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano or-
ganizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo 
dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– da so ciljna skupina mladinskih programov in pro-
gramov za mlade »mladi«, to so mladostniki in mlade 
odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 
29. leta,

– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske 
okvirje določene s pravilnikom,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za 
katero se prijavljajo,

– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na tem območju sedež ali enoto,

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička,

– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne doku-

mentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim 

kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v jav-

nem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno de-

lujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega programa,

– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki 
živi, dela ali se izobražuje v MOC,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in programov za mlade, delež lastnih sredstev, 
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter 
delež sredstev iz drugih virov,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov za preteklo leto, v kolikor so bili sofi-
nancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo 
pogodbene obveznosti do MOC ter

– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilni-
kom in določili JR.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 
2020 določijo še naslednji dodatni pogoji:

– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne 
razpise MOC v letu 2019, morajo imeti izpolnjene svoje 
pogodbene obveznosti do MOC (velja za predlagatelje, 
ki so bili prejemniki sredstev v letu 2019);

– prijavijo se lahko predlagatelji mladinskih pro-
gramov in programov za mlade, ki se bodo izvajali na 
območju MOC in so v interesu MOC.

Na JR se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno var-

stvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih usta-
novitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada 
Republike Slovenije ali MOC;

– predlagatelji z mladinskimi programi in programi 
za mlade, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja 
v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega, 
srednješolskega in terciarnega izobraževanja;

– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokov-
nih srečanj;

– predlagatelji z mladinskim programom oziroma 
programom za mlade, ki ima pretežno zabavno-družab-
ni-turistični značaj;

– predlagatelji z mladinskim programom oziroma 
programom za mlade, kot so gostovanja npr. glasbenih 
skupin ipd. v Sloveniji ali v tujini;

– predlagatelji z mladinskim programom oziroma 
programom za mlade, katerega namen je (samo)pro-
mocija društva (koledarji, razglednice ipd.).

Predlagatelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo 
enega mladinskega programa oziroma programa za 
mlade.

V kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj 
navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz na-
daljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Sofinanciranje oziroma ne sofinanciranje mladin-
skih programov in programov za mlade

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov 
in programov za mlade imajo neprofitne organizacije, 
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zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano orga-
nizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna 
pogodba), ki so nosilci mladinskih programov in progra-
mov za mlade, ki opravljajo javno koristno in neprofitno 
dejavnost s področja mladinskega sektorja namenjeno 
mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se pri-
javljajo na JR.

Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za 
enake programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2020.

Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni 
zavodi, katerih ustanovitelj je država Republika Slove-
nija ali MOC ter tisti projekti, ki se financirajo ali sofinan-
cirajo iz kateregakoli drugega JR.

6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo JR 
v MOC v letu 2020 je imenovana razpisna komisija 
s Sklepom o začetku postopka in o imenovanju razpisne 
komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih programov in programov za mlade v Mestni 
občini Celje v letu 2020 št. 603-1/2020 z dne 10. 1. 2020 
(v nadaljnjem besedilu: sklep župana). Razpisna komi-
sija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika 
o sofinanciranju mladinskih programov in programov 
za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik) (Uradni list RS, št. 13/16) in sklepa župana.

7. Merila za izbor mladinskih programov in pro-
gramov za mlade: mladinski programi in programi za 
mlade predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, 
ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni 
dokumentaciji JR. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih 
sredstev

Skupna višina sredstev, ki je v proračunu MOC za 
leto 2020 in je namenjena za sofinanciranje mladinskih 
programov in programov za mlade, znaša 28.100 EUR.

Višina sredstev namenjena sofinanciranju posa-
meznega mladinskega programa oziroma programa za 
mlade, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje, bo odvisna 
od ocene prijavljenega programa glede na postavljena 
merila in kriterije za vrednotenje.

MOC bo sredstva za sofinanciranje programov, 
skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2020 in 2021, izbranim izvajal-
cem nakazovala na naslednji način:

– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od skle-
nitve pogodbe o sofinanciranju ter

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

9. Rok izvedbe mladinskih programov in programov 
za mlade: mladinski programi in programi za mlade, sofi-
nancirani na podlagi JR, morajo biti izvedeni in finančno 
realizirani do 31. 12. 2020.

10. Vsebina vloge
Vloga na JR mora biti izdelana izključno v skladu 

z navodili za pripravo vloge in s pogoji, določenimi v JR 
ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpi-
sni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana 
kot popolna. Predlagatelji, katerih vloge bodo nepopol-
ne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.

V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že od-
dane vloge, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen 
v navodilih predlagateljem za pripravo vlog.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci 
s področja mladinskega sektorja dobijo razpisno doku-
mentacijo in dodatne informacije o JR: razpisna doku-
mentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni strani 

MOC http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Jav-
na naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem 
postopku in javni natečaji za delovna mesta« od dneva 
objave JR v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka 
na JR. Dodatne informacije v zvezi z JR lahko dobijo 
zainteresirani osebno pri višji svetovalki Alji Založnik 
na tel. 03/42-65-779 ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo 
Oddelka za družbene dejavnosti MOC) oziroma po elek-
tronski pošti na naslovu: alja.zaloznik@celje.si.

12. Rok, do katerega morajo biti predložene vlo-
ge: predlagatelji morajo oddati vloge izključno po pošti 
kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do vključ-
no 17. 2. 2020 (upošteva se datum poštnega žiga). Te 
vloge bodo štete kot pravočasne. Po tem roku prispele 
vloge bodo izločene kot prepozne in bodo neodprte vr-
njene predlagatelju. Tudi vloge, ki bodo oddane v glavni 
pisarni MOC, bodo izločene in ne bodo uvrščene v na-
daljnje postopke JR. Vloga mora v celoti izpolnjevati 
zahteve po tem JR in razpisni dokumentaciji ter pra-
vilniku.

13. Priprava in način pošiljanja vloge na 
MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo v skladu 
z Navodili za pripravo vloge (v nadaljnjem besedilu: 
navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zah-
tevane razpisne obrazce in dokumente. Vloga mora biti 
oddana v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: 
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spod-
njem levem kotu: »Ne odpiraj – JR mladinski program 
oziroma program za mlade v letu 2020«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in na-
slov predlagatelja.

14. Odpiranje vlog
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku 

osmih delovnih dni po preteku prijavnega roka. Odpi-
ranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, 
v katerem so prispele. Odpirajo se le tiste vloge, ki so 
prispele pravočasno – v razpisanem roku, v pravilno 
izpolnjenih in označenih kuvertah. Na odpiranju vlog 
razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloge, ki 
so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so po-
sredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna 
komisija izloči iz nadaljnjega postopka. Prav tako se iz 
nadaljnjega postopka izločijo vloge, ki niso pripravljene 
na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnov-
nih pogojev JR.

O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu pri-

spetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete 

sklepe.
Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne 

komisije s svojim podpisom.
15. Dopolnjevanje vlog: vloga, ki je bila v predpi-

sanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti 
v roku osmih dni od prejema pisnega poziva za dopolni-
tev. Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega 
roka ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.

16. Pregled in ocena popolnih vlog: razpisna komi-
sija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi 
meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripra-
vi predlog sofinanciranja.

17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podla-
gi predloga razpisne komisije bo s strani vodje Oddel-
ka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje izdan 
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sklep o izbiri. Na podlagi sklepa o izbiri se izda vsakemu 
prijavitelju odločba, v kateri se določi upravičenost do 
pridobitve finančnih sredstev in z izbranim prijaviteljem 
sklene pogodba o sofinanciranju.

18. Ostali postopki v zvezi z JR: postopki v zvezi 
z JR, ki niso navedeni v tej objavi, so opredeljeni v pra-
vilniku in razpisni dokumentaciji.

Mestna občina Celje

Št. 610-1/2020 Ob-1070/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg), 
Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 77/19), v skladu z določili Pravilnika 
o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16), Pravilnika o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 77/18) ter Sklepa o začetku postop-
ka in o imenovanju strokovne komisije za presojo in 
ocenjevanje vlog predlogov projektov prispelih na Javni 
razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 
Mestna občina Celje v letu 2020, št. 610-1/2020, z dne 
17. 1. 2020, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 

Mestna občina Celje v letu 2020
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira kul-

turnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo so-
financirala Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC) 
v letu 2020.

2. Področja razpisa
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 

področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne in druge umetniške dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in 

organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), 
ki jo bo v letu 2020 sofinancirala MOC (sedma alineja 
2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo).

Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, 
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, 
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno 
kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki 
registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kul-
turo RS.

Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki 
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere 
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki 
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga 
izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega 
razpisa in podrobni razpisni dokumentaciji razpisa. Iz-
polnjevanje pogojev na razpisu se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge predlagatelja.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 

celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (od-
hodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi 
viri financiranja projekta in njihov obseg.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko pri-

javijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje razpisa:

a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, 
B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vi-
zualne in druge umetniške dejavnosti in F/ dejavnosti 
pevskih zborov in pevskih društev:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti na pri-
javljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija 
izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega 
registra ali kopija potrdila upravne enote ali druge-
ga ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da 
je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kul-
turne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali 
ustanovitvenega akta);

– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na ob-
močju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka 
razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste 
prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli 
izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture 
(Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2020 na 
območju MOC;

– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno 
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela 
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega 
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo 
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knež-
jem mestu« v letu 2020. Projekt mora izvajalec uskladiti 
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda 
CELEIA Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim 
dogovorom.

Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega 
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani 
po tem razpisu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli 
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih stra-
neh razpisne dokumentacije);

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOC;

b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 

področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo 
kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo 

za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštev-
ši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma 
najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem trile-
tnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspe-
he na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na 
nivoju države in/ali EU);

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpi-
su v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične 
osebe, ki stalno prebivajo na območju MOC najmanj 
3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, dru-
ga priznanja na nivoju države in/ali EU);
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d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne 
in druge umetniške dejavnosti:

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpi-
su v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež 
oziroma stalno prebivališče na območju MOC;

e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kul-
turnih zvez in organizacij:

– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe za-
sebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki 
imajo sedež oziroma enoto na območju MOC ter izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vklju-
čenih vsaj 30 društev;

– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobiva-

nje dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v inte-

resu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno de-

lovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne 
dejavnost v društvih;

– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnost v MOC;

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.

f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pev-
skih društev:

– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska 
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je 
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje 
in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);

– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 
področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih dru-
štev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, 
C/, D/, in E/);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delo-
vanja najmanj 10 kulturnih dogodkov.

Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov 
lahko na ta razpis prijavijo izključno en projekt na le 
eno izmed področij tega razpisa. Eventualne prijave 
večjega števila projektov istega predlagatelja oziroma 
zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih 
in fizičnih osebah, ne bodo upoštevane oziroma se bo 
upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge 
bodo izločene.

5. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

6. Delež sredstev
V proračunu MOC je za leto 2020 196.500 EUR, na 

kontu št. 413302.
Mestna občina Celje bo sredstva za sofinanciranje 

projektov, skladno z določili Zakona o izvrševanju prora-
čunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, izbranim 
izvajalcem nakazovala na naslednji način:

– 70 % odobrenih sredstev v roku do 30 dni od skle-
nitve pogodbe o sofinanciranju ter

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

Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih 
razpisa (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založni-
ške dejavnosti, C/plesne dejavnosti, D/vizualne in druge 

umetniške dejavnosti, E/ splošnih stroškov delovanja 
kulturnih zvez in organizacij in F/dejavnosti pevskih zbo-
rov in pevskih društev), ki izpolnjujejo pogoje tega raz-
pisa, pa so sofinancirani s strani MOC na drugi osnovi 
za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem 
razpisom.

MOC je vsem fizičnim osebam od prejetih sred-
stev za projekt dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po 
20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 
105/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 
75/12, 94/12, 102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 
29/14 – odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – 
ZUJF-E, 104/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) ni 
med oproščenimi.

Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da 
z morebitno finančno podporo MOC ne bi bili izvedljivi.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC 
bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo 
o sofinanciranju projekta v letu 2020. Projekt bo sofinan-
cirala v okviru proračunskih možnosti.

8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlo-
gov razpisa

Razpis se prične z objavo v Uradnem listu RS 
z dnem 17. 1. 2020 in zaključi z dnem 17. 2. 2020.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kon-
tinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

9. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vlo-

ge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga pro-

jekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih 

podatkih OBR – 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev razpisa – oživitev 

starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3
6. Predlog projekta OBR – 4
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta OBR – 5
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2020 

OBR – 6
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sodelo-

vanje na razpisu.
Razpisno dokumentacijo razpisa lahko predlaga-

telji projektov v roku razpisa pridobijo na spletni stra-
ni MOC (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma jo 
lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora 
posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si 
ali tanja.opresnik@celje.si).

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu 
Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@celje.si 
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, e-mail: 
tanja.opresnik@celje.si.

10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu 

z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga 
projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zah-
tevane dokumente 5. točke »Navodil« predlagateljem 
projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 17. 2. 
2020. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno pri-
poročeno po pošti (upošteva se datum poštnega žiga). 
Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje, 
Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot pre-
pozne brez odpiranja.
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Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2020, 
z navedbo področja razpisa, kot npr.: A/ Društvene kul-
turne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje 
razpisa predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln na-
slov predlagatelja posameznega projekta.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. 

Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog 
MOC bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odpr-
le se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka 
razpisnega roka do zaključka razpisnega roka, tj. do 
17. 2. 2020. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne 
brez odpiranja.

Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbe-
ne dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloge, ki bodo odda-
ne v glavni pisarni MOC, ne bodo uvrščene v postopek 
izbora za dodelitev sredstev.

Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodi-
li predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta 
v dokumentaciji razpisa«, se bo štela za nepopolno vlo-
go predloga predlagatelja in se bo kot taka s sklepom 
zavrgla.

Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu raz-
pisa in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni 
z odločbo.

Mestna občina Celje

 Ob-1071/20
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-

resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. 
US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 
123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 
in 21/18 – ZNOrg), 11. člena Odloka o sofinanciranju 
kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 24/14, 50/17 in 81/19: v nadaljevanju: odlok), Odloka 
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 79/19), Mestna občina Nova Gorica 
objavlja

javni razpis
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine v Mestni občini 

Nova Gorica v letu 2020
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Nova 

Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega raz-

pisa je zagotavljanje javnega interesa občine na po-
dročju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem 
sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih 
spomenikov. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je 
varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist.

3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti 

o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in 

njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kultur-

nih projektov na področju nepremične kulturne dedi-
ščine na razglašenih kulturnih spomenikih iz drugega 
odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih pro-

jektov na področju nepremične kulturne dediščine v Me-
stni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok), in sicer:

– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtni-
ških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohra-
njanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih 
spomenikov;

– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih 
posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih 
del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Za-
vod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavra-
torski center, Ljub ljana, september 2003, dopolnitev junij 
2007; v nadaljevanju Katalog), na razglašenih kulturnih 
spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. Katalog 
je sestavni del razpisne dokumentacije.

Predmet javnega razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionali-

zacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheo-

loških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni 
spomenik,

– dediščina, razglašena za kulturni spomenik po 
objavi javnega razpisa.

5. Višina sredstev in število vlog
Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za 

izvedbo javnega razpisa, je 50.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-

čine Nova Gorica za leto 2020.
Število vlog (projektov), ki jih predlaga posame-

zen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko za po-
samezen kulturni spomenik predloži največ eno vlogo 
na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2.

6. Obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran: 
projekt mora biti realiziran in sredstva porabljena v pro-
računskem letu 2020, in sicer najkasneje do 30. 11. 
2020. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

7. Upravičeni stroški
7.1. Mestna občina bo sofinancirala samo upravi-

čene stroške prijaviteljev, opredeljene v 8. členu odloka.
Upravičeni stroški za Sklop 1 so stroški gradbe-

no-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del 
za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih 
spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so 
potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: 
ZVKDS, OE Nova Gorica), in sicer:

– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fa-

sade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo 

ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Upravičeni stroški za Sklop 2 so stroški za izvedbo 

restavratorskih posegov po Katalogu.
7.2. Med upravičene stroške ne sodijo izboljšave, ki 

ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti 
kulturnega spomenika, stroški del, ki neposredno ne pri-
pomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spo-
menika (npr. elektro in vodoinstalacijska dela, notranja 
oprema, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja 
dvigal, gradbeni nadzor in podobno), redna vzdrževalna 
dela, kot so beljenje in podobno, arheološke raziskave 
ter izdelava projektne dokumentacije.
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7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projek-
tov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le, 
če so nastali v letu 2020. Vsa dela morajo biti zaključena 
do 30. 11. 2020.

7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahte-
vek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami 
mora prispeti na občino najkasneje v roku petnajst dni 
od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru 
prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 
30. 11. 2020. Stroški, ki bodo nastali po 30. 11. 2020, se 
ne morejo uveljavljati.

Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sred-

stva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih 
projektov na področju nepremične kulturne dediščine 
v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta, 
manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za fi-
nanciranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,

– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači 
rok za dokončanje projekta.

7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov 
upoštevala izključno naslednja dokazila: kopije računov 
s priloženimi bančnimi izpisi nakazil ter kopije plačanih 
virmanov oziroma položnic, ne bo pa upoštevala listin 
o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zaje-
majo neposrednega plačila pogodbenih del.

7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki 
so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni do-
voljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo 
občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od 
pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih 
sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila.

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

Sklop 1:
8.1.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izve-

deni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik 
z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega 
pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Pred-
met sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega 
spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega 
spomenika.

8.1.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali sola-
stniki spomenikov s področja nepremične kulturne de-
diščine na območju občine.

Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – 
je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika 
z ustreznimi dokazili.

Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in 

s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prijavi-
telj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu ne-
premičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti iden-
tični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba lastništva 
še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti 
upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna 
pogodba, darilna pogodba oziroma druga listina ipd.).

b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več 
solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna 
priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z dolo-
čili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega 
zakona.

8.1.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finanč-
na sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stro-
škov predlaganih posegov.

8.1.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja po-
sameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne 

vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne 
višja od tretjine razpisanih sredstev.

8.1.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finanč-
no konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlaga-
telj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, 
upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega 
razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. 
Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni 
konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen ozi-
roma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zago-
toviti predlagatelj iz lastnih virov.

8.1.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 
30. 11. 2020, ne glede na to, da celotna investicija traja 
več let. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, 
kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa 
zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo odo-
brenih sredstev.

8.1.7. Predlagatelj mora za predlagane posege na 
kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, 
v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica. Kulturnovar-
stvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so 
določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.

Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kul-
turnovarstvenega soglasja.

8.1.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na 
kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski 
načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.

Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega na-
črta.

8.1.9. Predlagatelj mora za predlagane posege na 
kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovo-
ljenje, če je to potrebno po predpisih s področja graditve 
objektov.

Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja. 
Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, poda predlagatelj 
izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 
gradbeno dovoljenje ni potrebno.

8.1.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko sta-
nje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske doku-
mentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih 
elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja 
(posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).

Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je 
v tiskani obliki.

8.1.11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokov-
njaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb 
ter njihov vpliv na ogroženost kulturnega spomenika.

Dokazilo: Opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.1.12. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo 

– »Splošna izjava – Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

8.1.13. Predlagatelj mora za predlagane posege 
na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izde-
lane v obliki popisa del ali dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja po predpisih s področja graditve 
objektov.

Dokazilo: grafične priloge, izdelane v obliki popisa 
del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
po predpisih s področja graditve objektov (priloge niso 
obvezne za zamenjavo kritine).

8.1.14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti ob-
seg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane po-
sege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del 
in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša 
odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme 
izdelati Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 3 / 17. 1. 2020 / Stran 113 

Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stro-
škov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni 
konservator.

8.1.15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spo-
meniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in poru-
šitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično 
poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene 
stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodelo-
val pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali 
od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.

Dokazilo: statično poročilo.
8.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za 

Sklop 2:
8.2.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izve-

deni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik 
z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega 
pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Pred-
met sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega 
spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega 
spomenika.

8.2.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali sola-
stniki spomenikov s področja nepremične kulturne de-
diščine na območju občine.

Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – 
je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika 
z ustreznimi dokazili.

Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in 

s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prija-
vitelj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu 
nepremičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti 
identični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba 
lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora la-
stnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla 
(kupoprodajna pogodba, darilna pogodba oziroma druga 
listina ipd.).

b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več 
solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna 
priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z dolo-
čili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega 
zakona.

8.2.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finanč-
na sredstva najmanj v višini 50 % upravičenih stro-
škov predlaganih posegov.

8.2.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja po-
sameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne 
vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne 
višja od tretjine razpisanih sredstev.

8.2.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finanč-
no konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlaga-
telj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, 
upoštevaje tudi sredstva iz naslova tega razpisa, ki so 
omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od 
drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukci-
ji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo 
pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predla-
gatelj iz lastnih virov.

8.2.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 
30. 11. 2020 ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Do tega datuma mora biti projekt fizično 
končan, kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavlje-
na vsa zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo 
odobrenih sredstev.

8.2.7. Predlagatelj mora za predlagane posege 
pridobiti potrdilo ZVKDS OE Nova Gorica, da gre za 
restav ratorske posege po Katalogu, na razglašenih kul-
turnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Dokazilo: Potrdilo ZVKDS OE Nova Gorica.

8.2.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na 
kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Nova Gorica. 
Kulturno varstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v pri-
merih, ki so določni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne 
dediščine.

Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kul-
turnovarstvenega soglasja.

8.2.9. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti ob-
seg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane po-
sege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del 
in predračun, ki ga ne sme izdelati Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stro-
škov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni 
konservator.

8.2.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko sta-
nje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske doku-
mentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih 
elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja 
(posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).

Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je 
v tiskani obliki.

8.2.11. Predlagatelj mora priložiti podpisano izjavo 
– »Splošna izjava – Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

9. Postopek in način izbora prejemnikov
Odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku 

iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno ozna-
čene ovojnice. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog. 
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse priloge 
in obrazce, navedene v razpisni dokumentaciji, tako 
za Sklop 1 kot Sklop 2; obrazci morajo biti izpolnjeni 
v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne do-
kumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih. Za 
popolno vlogo se šteje tudi vloga, ki jo je stranka v celoti 
dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki jih je 
vložila upravičena oseba, bodo ocenjene s strani stro-
kovne komisije.

10. Kriteriji in višina sofinanciranja
10.1. Vloge prijavljene na Sklop 1 in Sklop 2 se 

bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika/predmeta prijave 

zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– spomenik/predmet prijave ni ogrožen (0 točk)
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je majh-

na, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe, ki ne ogro-
žajo predmeta prijave (1 točka)

– ogroženost spomenika/predmeta prijave je sred-
nja, tj. predmet prijave ima poškodbe, ki ogrožajo po-
samezne varovane lastnosti predmeta prijave (5 točk)

– ogroženost spomenika/predmeta prijave je velika, 
tj. predmetu prijave zaradi poškodb in nevarnosti uni-
čenja in porušitve grozi izguba spomeniških/varovanih 
lastnosti (10 točk).

Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avten-
tičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v jav-

nem dogajanju in za popularizacijo spomenika (od 0 
do 5 točk)

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
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Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sred-
stva predlagatelja projekta:

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva 
v višini nad 55 % do vključno 60 % vrednosti projekta 
(1 točka);

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva 
v višini nad 60 % do vključno 70 % vrednosti projekta 
(2 točki);

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva 
v višini nad 70 % do vključno 80 % vrednosti projekta 
(3 točke);

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v vi-
šini nad 80 % (4 točke).

10.2. Največje možno število doseženih točk je 24. 
Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna 
kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, 
ki projekt ocenijo in ocene pristojnega organa. V okviru 
sredstev, ki so na razpolago, se financira tiste projekte, 
ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu 
glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostu-
jejo za kritje upravičenih stroškov projekta.

V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov 
dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje 
glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi 
prioriteto sofinanciranja na naslednji način:

– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po 
Kriteriju 1,

– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se 
sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,

– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih 
pa se opravi žreb.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb odloka in določb 
javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upra-
vičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Višina 
dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 % upraviče-
nih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine 
vseh razpisanih sredstev za posamezen sklop.

10.3. Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki 
bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot 
neustrezna zavrne.

10.4. Financira se tolikšno število projektov, kolikor 
je razpoložljivih finančnih sredstev.

11. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega jav-
nega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki imajo omejitve 
poslovanja na podlagi posebnega zakona.

12. Razpisna dokumentacija, število vlog, rok za 
oddajo vlog, odpiranje vlog

12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obraz-
cih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse 
zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so do-
ločeni v javnem razpisu.

Prijavitelj mora vlogo oddati na ustreznem obrazcu, 
in sicer:

– vloge za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtni-
ških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohra-
njanje kulturno-varstvenih sestavin razglašenih kulturnih 
spomenikov morajo biti oddane na obrazcih »Prijava 
– Sklop 1«,

– vloge za sofinanciranje izvedbe restavrator-
skih posegov po Katalogu pa na obrazcih »Prijava – 
Sklop 2«.

Število vlog (projektov), ki jih predlaga posame-
zen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko za po-
samezen kulturni spomenik predloži največ eno vlogo 
za Sklop 1 ter eno vlogo za Sklop 2.

Rok za prijavo na razpis je do 18. 2. 2020 do 
10. ure.

12.2. Obravnavane bodo samo pravočasne in po-
polne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Za pravočasno se šteje vloga, ki do izteka roka, to 
je do 18. 2. 2020 do 10. ure, prispe na naslov Mestne 
občine Nova Gorica oziroma je do 18. 2. 2020 do 10. ure 
vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica. 
Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do 
izteka roka za prijavo.

12.3. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje 
v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne 
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36), z navedbo 
na naslovni strani ovojnice: »Javni razpis za izbor pro-
jektov – Nepremična kulturna dediščina 2020 – Ne odpi-
raj«, v primeru dopolnitve se doda beseda »Dopolnitev«. 
Če prijavitelj prijavi dva projekta, enega za Sklop 1 in 
enega za Sklop 2, vsako vlogo vloži v ločeni kuverti ter 
navede, ali se vloga nanaša na Sklop 1 oziroma Sklop 2.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti v obeh primerih 
obvezno navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) 
prijavitelja.

12.4. Odpiranje vlog bo predvidoma potekalo 18. 2. 
2020 v prostorih Mestne občine Nova Gorica. Odpiranje 
vlog je javno.

12.5. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo 
prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, 
ki jih prijavitelji v roku petih dni od poziva ne bodo do-
polnili, bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Nova 
Gorica lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo 
navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo naved-
be v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem 
roku, bo občina odločila na podlagi podatkov, ki jih ima 
na razpolago.

13. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sred-
stev odloči pristojni organ z odločbo. Prijavitelji bodo 
o izidu njihove vloge obveščeni z odločbo najkasneje 
v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.

14. Ustavitev postopka: župan lahko do izdaje od-
ločbe ustavi postopek javnega razpisa. Sklep o ustavitvi 
postopka mora biti objavljen na način, kot je bilo objav-
ljeno besedilo javnega razpisa.

15. Dostopnost razpisne dokumentacije in dodatne 
informacij o razpisu

15.1. Razpisna dokumentacija je od dneva te ob-
jave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani 
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si 
pod rubriko »Razpisi«. Vlagatelji jo lahko v razpisnem 
roku dvignejo tudi osebno na Mestni občini Nova Gorica, 
na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 27/III, med 
uradnimi urami, in sicer od ponedeljka do petka.

15.2. Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispe-
la (osebno ali priporočeno po pošti) na Mestno občino 
Nova Gorica do roka, navedenega pod točko 12. Ne-
pravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele 
v roku, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

15.3. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan) ali 
05/335-01-61, Oddelek za družbene dejavnosti Mestne 
občine Nova Gorica.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 478-0020/2017-5 Ob-1088/20

Na podlagi 24. člena Odloka o podelitvi koncesije 
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe 
s toplotno energijo na zaključenem območju mesta Idrija 
(Uradni list RS, št. 79/19) Občina Idrija objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na zaključenem območju mesta Idrija  
(v nadaljevanju: Izvajanje izbirne gospodarske 

javne službe oskrbe s toplotno energijo  
na zaključenem območju mesta Idrija)

Osnovni podatki o javnem razpisu:
Javni partner (koncedent): Občina Idrija, Mestni 

trg 1, 5280 Idrija. Zakoniti zastopnik: Tomaž Vencelj, 
župan, internetni naslov: http://www.idrija.si/, kontaktna 
oseba koncedenta: Miran Podobnik, tel. 05/37-34-532, 
miran.podobnik@idrija.si.

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, objavlja 
povabilo k oddaji vloge za javni razpis za podelitev 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne služ-
be oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju 
mesta Idrija.

Javni razpis se izvaja na podlagi Odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne služ-
be oskrbe s toplotno energijo na zaključenem območju 
mesta Idrija (Uradni list RS, št. 79/19 z dne 24. 12. 2019, 
v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt).

Predmet izvajanja gospodarske javne službe je iz-
vajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo na zaključenem območju mesta Idrija.

Gospodarska javna služba obsega predvsem na-
slednje storitve: zanesljivo, varno in učinkovito distribu-
cijo toplotne energije do uporabnikov, izgradnjo, uprav-
ljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja in 
kotlovnice, priključevanje uporabnikov na distribucijsko 
omrežje in zagotavljanje prihrankov uporabnikov, priklju-
čenih na distribucijsko omrežje.

Območje izvajanja koncesije obsega zaključeno ob-
močje mesta Idrija, kjer je oziroma bo omogočeno ogre-
vanje iz sledečih ogrevalnih virov: Kotlovnica v objektu 
Lapajnetova 48, Idrija, Kotlovnica v objektu Prelovče-
va 1A, Idrija in Kotlovnica v objektu Prelovčeva ulica 2, 
Idrija.

Opredeljeno območje izvajanja se lahko razširi tudi 
na dodatne objekte ali ukrepe ali zmanjša, glede na 
konceptualno ustreznost programske zasnove projekta 
javno-zasebnega partnerstva. Takšna sprememba je po-
gojena s pridobitvijo soglasja koncedenta. Soglasje izda 
občinski svet koncedenta.

Koncesija se podeli za največ dvajset let. Čas tra-
janja koncesije se lahko spremeni oziroma podaljša 
v primeru, če koncesionar zaradi ukrepov koncedenta 
ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati ali 
je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki 
so posledica zahtev koncedentov ali njihovih ukrepov 
v javnem interesu, vendar največ za polovico obdobja, 
določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina 
podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega 
odstavka 71. člena ZJZP.

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora 
biti v celoti pripravljena skladno s to razpisno dokumen-
tacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani kon-
cedenta Občine Idrija.

Koncedent je predvidel, da se bo javni razpis iz-
vedel skladno s sledečim načrtovanim terminskim pla-
nom: Rok za postavitev vprašanj je do 31. 1. 2020 do 
23:59:59. Rok za predložitev vlog je do 11. 2. 2020 do 
9. ure; Odpiranje vlog je 11. 2. 2020 ob 10. uri na na-
slovu Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, sejna soba 
v prvem nadstropju.

Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 

preko elektronske pošte kontaktne osebe koncedenta. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim 
razpisom je do 31. 1. 2020 do 23:59:59 ure. Pojasnila, 
navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana 
najkasneje osem dni pred rokom za oddajo vlog in bodo 
objavljena v okviru spletne strani, kjer je objavljena 
tudi predmetna razpisna dokumentacija.

Ogled objektov
Ogled objektov je možen po predhodni najavi pri 

kontaktni osebi koncedenta. Ogled se bo vršil z vsakim 
potencialnim vlagateljem ločeno, po predhodnem dogo-
voru s kontaktno osebo koncedenta.

Predložitev vloge
Vlagatelj odda vlogo do roka za predložitev vlog 

na način: osebno na naslov: Občina Idrija, Mestni trg 1, 
5280 Idrija ali po pošti na naslov: Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija.

Vloga mora vsebovati vse z razpisom in razpisno 
dokumentacijo zahtevane podatke. Vloga mora v vloži-
šče koncedenta prispeti do navedene ure. Vloge odpo-
slane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele 
po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot nepravo-
časne in zaprte vrnjene vlagateljem.

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo 
o oddani vloge s pravilno navedenim datumom in ča-
som oddaje vloge pri pooblaščeni osebi koncedenta.

Vlagatelj predloži vlogo v zapečateni ali zaprti ovoj-
nici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je za-
prta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi 
vloge povezani na tak način, da se jih ne da neopazno 
razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v vlogi 
z jasno navedbo predmeta koncesije. Koncedent ne od-
govarja za predčasno odprtje vloge, ki ne bo ustrezno 
označena, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj 
bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in 
e-mail vlagatelja.

Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je javno in bo potekalo na naslovu 

Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, v sejni sobi v pr-
vem nadstropju.

Predstavniki vlagateljev, ki se izkažejo s pooblasti-
lom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja dajo 
svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti za-
stopniki vlagatelja, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim 
dokumentom. Drugi sub jekti bodo na odpiranju lahko 
prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Koncedent bo prisotnim predstavnikom vlagateljev 
vročil kopijo zapisnika o odpiranju. V kolikor se kopija 
zapisnika ne vroči na odpiranju, jo bo koncedent po-
sredoval vlagateljem po elektronski pošti na kontak-
tne naslove e-pošte, navedene v vlogah. Koncedent si 
pridržuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug 
ustrezen način (po pošti, po faksu ipd.).

Veljavnost vloge
Čas veljavnosti vloge: najmanj 180 dni od roka za 

oddajo vlog. Vloga mora biti veljavna najmanj do nave-
denega roka. Prekratka veljavnost vloge pomeni razlog 
za zavrnitev vloge.

Dostopnost in prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je brezplačna. Javni razpis 

je objavljen v Uradnem listu RS in na spletnih straneh 
koncedenta http://www.idrija.si/. Razpisna dokumentaci-
ja je objavljena na spletni strani koncedenta: http://www.
idrija.si/. Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno 
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 
podaljša rok za oddajo vlog. Spremembe in dopolnitve 
razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne doku-
mentacije. Vlagatelji morajo spremljati morebitne spre-
membe razpisne dokumentacije, objavljene na spletnih 
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straneh koncedenta, saj pojasnila in spremembe pred-
stavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Konkurenčni dialog
Konkurenčni dialog se izvaja skladno z določili 

46. člena ZJZP. Koncedent bo v prvi fazi konkurenč-
nega dialoga preveril sposobnost vlagateljev glede na 
razpisne pogoje. Po preveritvi pogojev bo vlagatelje, ki 
bodo izpolnjevali pogoje, pozval k ločenim dialogom, 
na katerih bo razpravljal o vseh elementih razpisane 
storitve, vključno z eventualnimi spremembami vzor-
ca koncesijske pogodbe. Ločeni dialogi lahko potekajo 
v enem ali več krogih. Koncedent dialog s kandidati 
nadaljuje vse dotlej, dokler ne najde rešitve (rešitev), 
ki ustreza(-jo) njegovim ciljem in potrebam. Po odlo-
čitvi, da je dialog zaključen, koncedent o tem obvesti 
vse kandidate, ki so sodelovali v zadnji fazi dialoga, 
in jih pozove, da predložijo ponudbe, pripravljene ob 
upoštevanju rešitev, predstavljenih in opredeljenih med 
dialogom. Predložene ponudbe morajo vsebovati vse 
elemente, zahtevane in potrebne za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku dialogov, 
skladno z veljavno zakonodajo, bo koncedent pripravil 
končno povabilo k oddaji ponudb, skupaj z načinom in 
uteževanjem meril ter kandidate pozval k oddaji končne 
ponudbe. V primeru, da koncedent po prejemu končnih 
ponudb ne bi prejel nobene popolne ponudbe, si pridržu-
je pravico vrniti se v drugi krog konkurenčnega dialoga.

Vzorec pogodbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije, predstavlja osnovo za pogajanja in usklajeva-
nja v fazi konkurenčnega dialoga. Vzorec ne predstvlja 
končne vsebine temveč okvire pravic in obveznosti iz 
koncesijskega razmerja in določa pogoje za izvajanje 
izbirne gospodarske javne službe.

Končno vsebino bo koncedent v fazi dialoga uskla-
jeval z usposobljenimi kandidati, ki jih bo povabil k drugi 
fazi postopka in po zaključku postopka z izbranim izva-
jalcem sklenil koncesijsko pogodbo.

Občina Idrija

Št. 679-1/2020 Ob-1098/20
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem 
programu športa v RS za obdobje 2014–2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14), Odloka o proračunu Občine Trebnje 
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19) in 8. člena Od-
loka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 45/19) in Letnega programa 
športa sprejetega na občinskem svetu 11. 12. 2019, 
Občina Trebnje objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje športnih programov  

in projektov v Občini Trebnje za leto 2020
I. Izvajalec javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev 

trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa
Izbor in sofinanciranje izvajalcev za sofinanciranje 

športih programov in projektov v Občini Trebnje za leto 
2020. Sredstva se dodelijo na podlagi Meril in kriterijev 
za vrednotenje in izbor programov in projektov športa 
v Občini Trebnje, ki so sestavni del Odloka o sofinanci-
ranju letnega program športa v Občini Trebnje.

Razpisane programe in področja letnega programa 
športa se vrednoti s točkami. Vrednost točke se določi 
v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za 
posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih 
sredstev za izvajanje letnega programa športa.

Višina dodeljenih sredstev je odvisna od razpolož-
ljivih proračunskih sredstev, doseženega števila točk 

ter vrednostjo prijavljenega programa. V primeru, da so 
športni programi v celoti financirani iz javnih sredstev, 
so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofi-
nanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora 
izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo 
vadeči, sorazmerno zmanjšati.

Izvajalec letnega programa športa, ki za izvedbo 
programa prejeme finančna sredstva, jih je dolžan po-
rabiti samo za stroške izvedbe prijavljenega športnega 
programa v letu 2020.

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 je 
53.600,00 EUR, in sicer za naslednja področja:

1. Športni programi
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18046
Športna vzgoja otrok, 
mladine in študentov 36.000,00 EUR

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
(ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih 
dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno 
srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otro-
ke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, 
so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih 
sistemov NPŠZ (razen programa Celoletni programi pro-
stočasne športne vadbe šoloobveznih otrok za vadbene 
skupine, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih 
NPZ), in sicer za naslednje programe

1.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
– promocijski športni programi

Med promocijske športne programe prištevamo: Mali 
sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), 
Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec 
(MP). Če se programi izvajajo v okviru obveznega proce-
sa kurikuluma in so financirani s strani MIZŠ v celoti oziro-
ma Zavoda za šport, niso predmet sofinanciranja po LPŠ.

Razpisana sredstva za programe so v skupni višini 
3.800,00 EUR, in sicer:

a) Promocijski programi predšolskih otrok – v vred-
nosti 2.500,00 EUR

b) Promocijski programi šoloobveznih otrok – 
v vred nosti 1.300,00 EUR

Pri promocijskem programu predšolskih in šolskih 
otrok se sredstva prednostno dodeli programu »naučimo 
se plavati«, ki ga kot prijavitelj prijavi zavod s področja 
vzgoje in izobraževanje.

1.1.2. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
– celoletni športni programi

Obstoječi celoletni športni programi ŠVOM prosto-
časno potekajo skozi celo leto; ločeno za otroke (pred-
šolske in šolske) in mladino. Sofinancira se lahko tudi 
počitniške programe. Raznolikost izvajalcev omogoča 
kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omo-
goča prednost športnim društvom.

Za spodbujanje športnih aktivnosti ranljivih skupin 
otrok in mladine, se izvajalcu, ki prijavi in izvede program 
»prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok« v na-
selju Vejar, dodeli sredstva najmanj v višini 500,00 EUR. 
Financira se le en program, ki ga izbere komisija.

Razpisana sredstva za programe so v skupni višini 
15.900 EUR, in sicer za:

a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – 
v vrednosti 1.300,00 EUR

Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro 
spoznavajo posamezne elemente športa.
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b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
– v vrednosti 6.700,00 EUR

Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, 
ki so prostovoljno vključeni v programe športa.

c) Celoletni programi prostočasne športne vzgoje 
šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez v predvidenih obsegih nad 60 ur – v vred-
nosti 3.400,00 EUR

Celoletni programi prostočasne športne vzgoje šolo-
obveznih otrok za vadbene skupine so programi za ude-
ležence, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih 
nacionalnih panožnih športnih zvez in so mlajši od 12 let 
in niso registrirani v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa 
registrirani v okviru nacionalne panožne športne zveze.

d) Šolska športna tekmovanja – v vrednosti 
3.900,00 EUR

Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo 
šolskih ekip in posameznikov na organiziranih tekmo-
vanjih.

e) Prostočasna športna vzgoja mladine – v vredno-
sti 600,00 EUR

Je športna dejavnost mladih od 15. do 19. leta sta-
rosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.

1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami predstavljajo športni programi, ki so 
namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju ozi-
roma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami, in se 
izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno 
socialno integracijo v vsakdanje življenje. Sofinancira 
se lahko tudi počitniške programe.

1.2.1 Celoletni športni programi športne vzgoje 
otrok in mladine s posebnimi potrebami

Celoletni športni programi potekajo najmanj v ob-
segu 60 ur letno.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
300,00 EUR.

1.3. Obštudijske športne dejavnosti
Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različ-

ne organizirane oblike športnih dejavnosti v kraju študija 
in v domačem kraju bivanja študenta.

1.3.1 Obštudijski športni programi
Celoletni športni programi potekajo najmanj v ob-

segu 60 ur letno in so organizirani na območju Občine 
Trebnje za študente oziroma udeležence z veljavnim 
statusom študenta.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
300,00 EUR.

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter pro-
gramov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo 
zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Pro-
grami vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato 
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in 
druge zahteve NPŠZ.

Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport, so sestavni del šport-
nih programov v okoljih, kjer (še) niso vzpostavljene 
občinske panožne športne šole.

Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalite-
tnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS do-
sežejo status športnika mladinskega in perspektivnega 
razreda (MLR, PR).

Razpisana sredstva za program so v višini: 
15.700,00 EUR

1.5. Kakovostni šport

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18047 Kakovostni šport 5.000,00 EUR

V skupino kakovostnega športa prištevamo šport-
nike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na 
mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sis-
temih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi 
OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ozi-
roma OKS-ZŠZ.

Kakovostni šport je pomembna vez med programi 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo 
večje število športnikov in strokovnega kadra, kar omo-
goča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posa-
meznih športnih panog na nacionalni ravni. Sofinancira 
se uporaba objekta.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
5.000,00 EUR.

1.6. Vrhunski šport
Ni razpisanih sredstev.
1.7. Šport invalidov

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18050 Šport invalidov 1.000,00 EUR

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predsta-
vlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost 
v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmova-
nja, paraolimpijski športi) učinke. Osnovni cilj je inva-
lidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prosto-
časnih športnih dejavnostih. Celoletni športni programi 
potekajo najmanj 60 ur letno.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
1.000,00 EUR.

1.8. Športna rekreacija

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18049 Športna rekreacija 5.000,00 EUR

Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja 
smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne špor-
tne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in 
tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir razno-
vrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 
18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe člo-
vekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja 
zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih 
tekmovanjih. Posameznemu izvajalcu se sofinancirajo 
največ trije programi oziroma več, če tako presodi ko-
misija zaradi širšega javnega interesa.

Celoletni programi športne rekreacije potekajo do 
80 ur letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbi-
ro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
5.000,00 EUR.

1.9. Šport starejših

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18049 Športna rekreacija 3.000,00 EUR

Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekrea-
tivno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom 
starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom 
»razširjena družina« razumemo »zvezo« starejših oseb 
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in vnukov. Posameznemu izvajalcu se sofinancirajo naj-
več trije programi oziroma več, če tako presodi komisija 
zaradi širšega javnega interesa.

1.9.1. Športni programi za starejše nad 65 let
Šport starejših (ŠSta) predstavlja športno rekrea-

tivno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom 
starosti, ki poteka najmanj 60 ur letno in predstavlja 
različne oblike celoletne gibalne vadbe.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
2.500,00 EUR

1.9.2. Športni programi za istočasno športno vadbo 
razširjene družine

Programi istočasne športne vadbe razširjenih dru-
žin (najmanj 3 razširjenih družin) potekajo najmanj 60 ur 
letno in predstavljajo različne oblike celoletne gibalne 
vadbe.

Razpisana sredstva za program so v višini: 
500,00 EUR.

2. Razvojne dejavnosti v športu
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno pre-

pletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa 
ostala področja športa.

2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu

proračunska 
postavka opis postavke

višina 
sredstev

18045
Strokovno izobraževanje 

v športu 1.000,00 EUR

Strokovno delo v športu predstavlja delo na podro-
čju športnih programov in obsega načrtovanje, organi-
ziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenja procesa 
športne vadbe.

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ ra-
zvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univer-
zitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega 
sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpo-
polnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih 
usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani 
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih 
organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in 
izpopolnjevanja).

Usposabljanje razumemo kot programe, kjer se 
različno izobraženi kadri usposobijo na področju posa-
meznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. 
Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za ka-
dre, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v špor-
tu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi 
svoje znanje.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju. Pri merilih se 
upošteva vsako posamezno prijavljeno izobraževanje, 
usposabljanje in izpopolnjevanje. Sredstva se razdelijo 
smiselno tako, da se vsakemu prijavljenemu najprej 
sofinancira (delež) enega prijavljenega programa izo-
braževanja oziroma usposabljanja. Posamezni prijavitelj 
lahko prijavi na usposabljanje in izpopolnjevanje največ 
pet različnih oseb.

Razpisana sredstva za področje so v višini: 
1.000,00 EUR.

3. Organiziranost v športu
Športna društva kot interesna in prostovoljna zdru-

ženja občanov, kjer le-ti v veliki meri s prostovoljnim de-
lom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega 
modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo 
za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa in so 
pomembne izvajalec športnih interesnih programov za 
otroke, mladino ter družine.

3.1. Delovanje športnih organizacij

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18042

Dejavnost strokovne 
službe in organov 
športnih zvez ter 
športnih društev 2.000,00 EUR

Področje obsega delovanje društev in njihovih 
zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne 
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni 
interes, zato je pomemben segment LPŠ. Športna dru-
štva se kot osnovne športne organizacije združujejo 
na lokalni ravni v občinske športne zveze, na nacio-
nalni ravni pa v nacionalne športne zveze. Delovanje 
športnih društev je pomemben segment športa, zato je 
v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo sredstva 
za njihovo delovanje.

Sofinancira se delovanje
– športnih društev, ki so na javnem razpisu izbrana 

kot izvajalec vsaj enega športnega programa,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva 

na območju občine.
Razpisana sredstva za področje so v skupni višini, 

2.000 EUR, in sicer za:
a) delovanje športnih društev s sedežem v občini – 

v višini 700,00 EUR
b) delovanje športne zveze – višini 1.300,00 EUR
4. Športne prireditve in promocija športa
Športne prireditve so organizirana športna srečanja 

in tekmovanja.
Med druge športne prireditve prištevamo tekmova-

nja na državnem nivoju, množične športne prireditve in 
druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upošteva-
jo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila 
športno dejavnega prebivalstva.

4.1. Športne prireditve

proračunska 
postavka opis postavke višina sredstev

18044 Športne prireditve 600,00 EUR

Športne prireditve so osrednji dogodek organiza-
cijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, kjer 
potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma ter gospo-
darstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) 
ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Sofinancirajo se stroški športnih prireditev, ki se 
odvijajo v Občini Trebnje, razen pri prireditvah, ki jih 
zaradi narave tekmovanja ni možno organizirati v občini 
oziroma prostorski pogoji v Občini Trebnje ne dopušča-
jo organizacije takšnega nivoja tekmovanja (državno 
tekmovanje). Sredstva se dodelijo trem organizatorjem 
prireditev, ki po točkovanju dosežejo največ točk.

Razpisana sredstva za področje so v višini: 
600,00 EUR.

III. Izvajalci in pogoji za kandidiranje na javnem 
razpisu

Izvajalci letnih programov so lahko:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in de-

lujejo v občini in izvajajo javne športne programe s se-
dežem v občini,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem v Občini Trebnje ne glede na sedež 
športne zveze,

– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejav-
nosti v športu s sedežem v občini,
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– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izva-
jajo javno veljavne programe s sedežem v občini,

– zavodi za šport in ustanove, ki so ustanovljene za 
splošno koristen namen na področju športa s sedežem 
v občini,

– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje 
dejavnosti v športu,

– društva upokojencev, ki so registrirana za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni špor-
tni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu 
s sedežem v občini,

– v predhodnih alinejah navedeni izvajalci s se-
dežem izven Občine Trebnje, če so izpolnjeni pogoji 
iz drugega odstavka 4. člena Odloka o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Trebnje (Uradni list 
RS, št. 45/19),
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti 
in delujejo najmanj dve leti na dan roka poteka za prijavo 
na javni razpis,

– da imajo sedež v občini in delujejo na območju 
občine za občane občine, razen invalidskih društev ozi-
roma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da 
združujejo člane na področju regije (upošteva se število 
članov iz občine),

– izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki imajo 
sedež izven Občine Trebnje, če najmanj dve leti brez 
prekinitve izvajajo program na območju Občine Trebnje 
(upošteva se aktivnost na območju občine in število čla-
nov iz Občine Trebnje),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
ustrezno usposobljene strokovne delavce in organiza-
cijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih ak-
tivnosti,

– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je pred-
met javnega razpisa in imajo izdelano finančno kon-
strukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež upo-
rabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva 
fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda 
za šport ...),

– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma 
evidenco o udeležencih programa,

– da prijavljene programe izvajajo na območju Ob-
čine Trebnje (izjema so programi, ki se zaradi neprimer-
nega objekta ne morejo izvajati na območju občine); 
v primeru, da športne programe izvajajo izven občine, 
morajo biti vključeni tudi udeleženci iz Občine Trebnje,

– imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov 
najmanj v obsegu 60 ur letno, razen če za posamezne 
programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za iz-
vajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),

– da izkažejo nepridobitni značaj javnega programa 
ali projekta športa, s katerim kandidirajo za sofinancira-
nje iz javnih sredstev,

– da občini redno posredujejo letna vsebinska in 
finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami ter druge 
podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa,

– da so v preteklih dveh letih redno izpolnjevali po-
godbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna 
Občine Trebnje.

V primeru, da se program izvaja v Občini Trebnje 
in je namenjen občanom Občine Trebnje, na razpis pa 
se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s se-

dežem v Občini Trebnje, je za izvajalca tega programa 
lahko izbran tudi sub jekt, ki nima sedeža v Občini Treb-
nje, izpolnjuje pa ostale pogoje.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci progra-
mov športa.

IV. Rok in način predložitve vlog
Rok za oddajo vlog je 17. 2. 2020, do 15. ure.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, z označbo 

»Ne odpiraj – vloga, prijava na javni razpis Šport 2020«. 
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili, 
se vrne vlagatelju.

Vloga mora biti do roka dostavljena na Občino 
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po 
poteku roka, je prepozna. Oddaja vloge pomeni, da se 
prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.

V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletni strani Občine Treb-
nje https://www.trebnje.si/ in jo je možno prevzeti tudi 
v sprejemni pisarni Občine Trebnje.

VI. Postopek za dodelitev sredstev
Komisija, imenovana s strani župana, vodi odpi-

ranje vlog, ki ga izvede v roku desetih delovnih dni po 
zaključku razpisa. Odpiranje ni javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Za 
vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo 
je podala upravičena oseba in ali je popolna. Odpirajo 
se samo v roku predložene in pravilno označene vloge 
po vrstnem redu, v katerem so prispele. Vlogo, ki ni 
pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec 
razpisa zavrže s sklepom. Vlagatelje nepopolnih vlog se 
pisno pozove k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
v roku, se s sklepom zavržejo.

Strokovna komisija v roku 30 dni po prejemu po-
polnih vlog, opravi strokovni pregled vlog, preveri iz-
polnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi 
meril, določenih z javnim razpisom in razpisno doku-
mentacijo, ter pripravi predlog izbire in sofinancira-
nja programov in področij letnega programa športa in 
o tem vodi zapisnik.

Izbranim izvajalcem športnih programov izda di-
rektor občinske uprave odločbe o izbranih programih 
z višino sofinanciranja ter o zavrnitvi sofinanciranja. Zo-
per izdane odločbe je dopustna pritožba županu občine 
v roku 8 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z izbranimi prijavitelji na javni razpis.

Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje 
pogodbo v podpis ter se mu določi rok 8 dni, v katerem 
se je dolžan odzvati. V primeru, da upravičenec v da-
nem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za 
podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na 
zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo 
vlogo za pridobitev sredstev. Le-ta ostanejo nerazdelje-
na v proračunu občine, upravičenec pa ne more kandi-
dirati na naslednjem javnem razpisu občine.

Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo 
uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic 
porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu 
Občine Trebnje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 32/19).

VII. Poraba sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 
sredstev, porabljena v letu 2020.

VIII. Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: 
majda.salehar@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).

Občina Trebnje
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 Ob-1056/20
Svet zavoda Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 

1218 Komenda, na podlagi prvega odstavka 53. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-
nja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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 nadaljevanju: ZOFVI) in sklepa Sveta Vrtca 
Mehurčki z dne 8. 1. 2020 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelj/ravnateljica
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja – ZOFVI.

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2020 oziroma skla-
dno s soglasjem ministra k imenovanju.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za manda-
tno dobo 5 let (zaposlitev za določen čas, to je za čas 
trajanja mandata, če bo imenovan zunanji kandidat).

Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev, oziroma overovljene foto-
kopije dokazil o:

1. Izobrazbi
2. Strokovnem izpitu
3. Nazivu
4. Ravnateljskem izpitu (oziroma pisno izjavo, da 

bo ravnateljski izpit opravil/-a v roku enega leta od pri-
četka mandata)

5. Delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
6. Potrdilo Ministrstva za pravosodje iz kazenske 

evidence
7. Potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 

kandidat/-ka ni v kazenskem postopku zaradi naklepne-
ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

8. Potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost

(potrdila pod 6., 7. in 8. točko ne smejo biti starejša 
od 30 dni)

9. Izjavo kandidata/-ke, da pri katerem koli drugem 
sodišču zunaj kraja bivališča zoper kandidata/-ko ni uve-
den kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost.

Priložiti je potrebno tudi:
1. Kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj
2. Program vodenja zavoda oziroma vizijo razvoja 

ter dela vrtca.
Prijava mora biti poslana po navadni pošti v zaprti 

ovojnici na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 
1218 Komenda, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na 
razpis za ravnatelja«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Vlogo 
bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka 
s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo pisno obveščeni/-e o izboru 
v zakonitem roku.

Za vsa dodatna pojasnila in informacije se lahko 
obrnete na tel. 040/198-795, Rebeka Prosenc oziroma 
e-mail: rebeka.prosenc@guest.arnes.si.

Svet zavoda Vrtca Mehurčki

Razpisi delovnih mest

 Ob-1057/20
Svet zavoda OŠ Rače na podlagi 58. člena Zako-

na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
in na podlagi sklepa 1. izredne seje Sveta zavoda OŠ 
Rače z dne 9. 1. 2020 razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 24. 8. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

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

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

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 9 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda OŠ Rače, Grajski trg 1, 
2327 Rače, 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 OŠ Rače

 Ob-1058/20
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-

ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa 
o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za 
varstvo kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 
54/14 in 83/18) Ministrstvo za kulturo objavlja javni raz-
pis za delovno mesto

generalnega direktorja
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo 

kulturne dediščine
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-

didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba s področja družboslovja, 
humanistike ali tehnike;

– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj pet let izkušenj pri vodenju dela;

– poznavanje področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
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– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega 

jezika;
– osnovno raven znanja drugega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiri-
letno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspe-
šno opravil preizkus po izobraževalnem programu za 
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, ki 

vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, 
imenoval za generalnega direktorja javnega zavoda za 
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta Jav-
nega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne 
dediščine.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – generalni direktor – ZVKDS« 
v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali 
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravo-
časno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo 
izpolnjevali razpisne pogoje.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73, 
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 701-2/2020 Ob-1059/20
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve 
in 36/19; ZDT-1)

eno prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 

Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenova-
nje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene 
v 27. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih 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 in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 701-3/2020 Ob-1060/20
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-

vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B, 23/17 – ZSSve 
in 36/19; ZDT-1)

1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list 
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in 36/19; ZSS) in posebne pogoje za imenova-
nje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene 
v 25. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih 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 in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1097/20

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 121/91 in naslednje spremembe), 8. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno in-
formacijskega centra Slovenska Bistrica (Uradni list 
RS, št. 17/00, 55/13) in 16. člena Statuta Razvojno 
informacijskega centra Slovenska Bistrica z dne 1. 9. 
2000, svet zavoda Razvojno informacijskega centra 
Slovenska Bistrica objavlja javni razpis za delovno 
mesto

direktorja
javnega zavoda »Razvojno informacijski center 

Slovenska Bistrica«
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandi-

dat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo 

(prejšnjo) ali najmanj 1. bolonjsko stopnjo,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– ima organizacijske sposobnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
– aktivno obvladajo angleški ali nemški jezik,
– imajo vodstvene izkušnje in izkušnje z vodenjem 

projektov,
– imajo izkušnje s pripravo strateških razvojnih do-

kumentov, pridobivanjem evropskih sredstev ter sodelo-
vanjem z mednarodnimi institucijami in gospodarstvom,

– imajo izkušnje s področja regionalne politike in 
lokalne samouprave,

– imajo izkušnje z javnimi naročili in kadrovskim 
poslovanjem,

– obvladujejo programska orodja za samostojno 
delo z osebnim računalnikom,

– imajo vozniški izpit »B« kategorije.
K prijavi morajo kandidati predložiti:
– dokazilo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stop-
nja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je 
bila izobrazba pridobljena,

– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju drugih po-
gojev,

– kratek življenjepis,
– obrazložitev izpolnjevanja prednostnih meril.
Razpis se objavlja za delovno mesto s krajšim de-

lovnim časom osem ur tedensko.
Mandat direktorja traja pet let. Po poteku mandatne 

dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 
O izidu bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od izbire 
kandidata.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici, ozna-
čeni s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja 
RIC Slovenska Bistrica« v roku 8 dni od objave razpisa, 
priporočeno po pošti na naslov: Razvojno informacijski 
center, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica.

Formalno nepopolne in nepravočasne vloge ne 
bodo uvrščene v izbirni postopek.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapi-
sani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za ženske in moške.

Svet zavoda Razvojno informacijskega centra 
Slovenska Bistrica
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Št. 478-0061/2019-004 Ob-1099/20
Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem pre-

moženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 
16. in 17. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 31/18), Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne-
ga zbiranja ponudb: naziv in sedež prodajalca in orga-
nizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
MŠ: 5883628, DŠ: SI48626244.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
2.1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 374, 

375, 376, 377, 379, 407, 419, 420, 421, 425, 430/3, 
434/1, 435/1, 436, 437/1, 438/2, 439/3, 442/1 in 491/1, 
vse k. o. 896 Kotlje, v skupni izmeri 16.811 m2, ki pred-
stavljajo kompleks Rimski vrelec. Nepremičnine se pro-
dajajo v kompletu.

2.2. Opis nepremičnin
Kompleks Rimski vrelec zajema stavbna zemljišča 

v izmeri 16.811 m2, od tega objekte v izmeri 1.262,00 m2, 
ki v naravi predstavljajo: hotelski objekt, pomožne objek-
te, parkirišča in ostalo infrastrukturo, ki zajema tudi 
vodnjak z izvirom naravne mineralne vode. Občina ne 
razpolaga z vodno pravico za ta vodni vir.

2.3. Vrsta pravnega posla in izhodiščna cena
Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbira-

nja ponudb, je prodaja.
Izhodiščna cena, ki je za prodajalca sprejemljiva, 

znaša 300.000,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje 
davka.

V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sode-
lujejo pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične 
osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na 
območju Republike Slovenije.

3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

3.1. Plačilo varščine v višini 10 % ponujene cene, ki 
se plača najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe. 
Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Rav-
ne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, 
IBAN št. SI56 0130 3010 0009 987, odprt pri Banki 
Slovenije, referenca: SI00 478-0061-2019, z navedbo 
namena: »Varščina Rimski vrelec«.

3.2. Pravočasna oddaja popolne ponudbe.
4. Popolna in pravočasna ponudba v postopku jav-

nega zbiranja ponudb
4.1. Za popolno ponudbo v postopku javnega zbi-

ranja ponudb se šteje:
4.1.1. Ponudba predložena v slovenskem jeziku, 

ki vsebuje:
a) Zavezujočo ponudbo na priloženem obrazcu Pri-

loga št. 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 
podpisano s strani ponudnika oziroma vseh ponudnikov 
pri skupni ponudbi, pri čemer mora ponudnik v ponudbo 
vpisati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnin;

Druge objave

b) Izpolnjen obrazec Priloga št. 2 (zbir dokumen-
tov), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, skupaj 
z označenimi obveznimi prilogami;

c) Vse obvezne in označene priloge iz Priloge št. 2;
d) V primeru skupne ponudbe, to je ponudbe dveh 

ali več fizičnih ali pravnih oseb, izpolnjen obrazec Pri-
loga št. 3 (Izjava (v primeru skupne ponudbe)), ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, podpisan s strani 
vseh ponudnikov;

4.1.2. Ponudba, za katero je bila v določenem roku za 
oddajo ponudb in v določenem znesku plačana varščina.

4.2. Za pravočasno ponudbo v postopku javnega 
zbiranja ponudb se šteje ponudba oddana in poslana po 
pošti na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova 
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, najkasneje 20 dni po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ali ponudba 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
v njenem poslovnem času najkasneje 20 dni po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Šteje se, da je po-
nudba prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo ponudb oddana na pošto s priporočeno pošiljko.

5. Pogoji prodaje
Ponudnik mora izpolnjevati in sprejeti naslednje 

razpisne pogoje prodaje:
5.1. Nepremičnine se prodajajo z namenom, da se 

obstoječi objekt, znan pod imenom hotel Rimski vrelec, 
obnovi oziroma na novo zgradi, prav tako se obnovi 
oziroma na novo zgradi pomožne objekte, parkirišča in 
ostalo infrastrukturo, vse z namenom spodbujanja turiz-
ma, gospodarske ali zdravstvene/zdraviliške dejavnosti 
na območju občine. Zato se kupec zaveže na kupljenih 
nepremičninah obnoviti oziroma zgraditi objekt, skladno 
s ponudbo. Dejavnosti, dovoljene z OPN (Odlok o občin-
skem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013 in 20/2019, 
v nadaljevanju: OPN) glede na enotno klasifikacijo vrst 
objektov so:

121 gostinske stavbe
12650 športne dvorane
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
12420 garažne stavbe (za potrebe območja)
1261 stavbe za kulturo in razvedrilo
12203 druge upravne in pisarniške stavbe
12304 stavbe za druge storitvene dejavnosti
1264 stavbe za zdravstveno oskrbo
22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode.
5.2. Občina ne razpolaga z vodno pravico na vod-

nem viru in ponudnik si mora vodno pravico, v kolikor 
jo želi, v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02 in naslednji) pridobiti sam.

5.3. Najkasnejši rok za pričetek gradnje (datum za-
četka gradbenih del, ki je razviden iz gradbenega dnev-
nika) je 2 leti (ali v krajšem roku, določenem v ponudbi) 
od podpisa prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih 
strank. (Velja za dejavnosti, dovoljene z OPN.)

5.4. Najkasnejši rok za pričetek obratovanja obno-
vljenega oziroma na novo zgrajenega objekta je 4 leta 
(ali v krajšem roku, določenem v ponudbi) od podpisa 
prodajne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 
(Velja za dejavnosti, dovoljene z OPN.)

5.5. V prodajni pogodbi se bo za primera, opisa-
na v naslednjih dveh odstavkih, na nepremičninah, ki 
so predmet prodaje, ustanovila odkupna pravica v ko-
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rist Občine Ravne na Koroškem za nedoločen čas. Na 
njeni podlagi bo kupec – novi lastnik, dolžan na podlagi 
oblikovalne – enostranske pisne izjave Občine Ravne 
na Koroškem, v roku 30 dni po prejemu takšne pisne 
izjave Občine Ravne na Koroškem, izstaviti zemljiško-
knjižno dovolilo, na podlagi katerega se bo kot lastnik 
nepremičnin v zemljiško knjigo vpisala Občina Ravne 
na Koroškem. V kolikor bo Občina Ravne na Koroškem 
uveljavila odkupno pravico, ima pravico tudi do povrnitve 
škode v znesku 15 % od vrednosti kupnine, opredeljene 
v prodajni pogodbi.

Odkupna pravica v korist Občine Ravne na Koro-
škem bo ustanovljena za sledeča primera:

– če kupec ne bo pričel z gradnjo (kot pričetek 
gradnje se šteje datum začetka gradbenih del iz grad-
benega dnevnika) najkasneje v roku 2 let (ali krajšem 
roku, določenem v ponudbi) od dneva podpisa prodajne 
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank (velja za de-
javnosti, dovoljene z OPN). Občina Ravne na Koroškem 
bo dolžna v primeru uveljavitve odkupne pravice v roku 
30 dni od dneva prejema zemljiško knjižnega dovolila 
kupca – novega lastnika, kupcu – novemu lastniku pla-
čati kupnino po enaki neto ceni, kot jo je kupec plačal za 
nakup nepremičnin in bo opredeljena v prodajni pogod-
bi, zmanjšani za znesek škode v višini 15 % od vrednosti 
kupnine, opredeljene v prodajni pogodbi.

– če kupec najkasneje v roku 4 let (ali krajšem 
roku, določenem v ponudbi) od dneva podpisa prodajne 
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, ne bo pričel 
z obratovanjem v obnovljenem oziroma novozgrajenem 
objektu (velja za dejavnosti, dovoljene z OPN). Obči-
na Ravne na Koroškem bo dolžna v primeru uveljavi-
tve odkupne pravice v roku 30 dni od dneva prejema 
zemljiško knjižnega dovolila kupca – novega lastnika, 
kupcu – novemu lastniku plačati kupnino, sestavljeno iz 
neto cene nepremičnin, kot jo je kupec plačal za nakup 
nepremičnin in bo opredeljena v prodajni pogodbi ter iz 
vrednosti obnovljenih oziroma novozgrajenih objektov, 
katero bo določil sodno zapriseženi cenilec gradbene 
stroke v svoji cenitvi, zmanjšano za znesek škode v vi-
šini 15 % od tako dobljene oziroma določene kupnine. 
Če bo tako določena kupnina presegala petkratnik neto 
cene nepremičnin, po kateri jih je novi lastnik kupil in bo 
določena v prodajni pogodbi, se kot prodajna vrednost 
v okviru odkupne pravice šteje petkratnik neto cene ne-
premičnin, po kateri je novi lastnik nepremičnine kupil in 
bo določena v sklenjeni prodajni pogodbi.

Odkupna pravica se vpiše v zemljiško knjigo. Po 
poteku štiriletnega roka (ali v krajšem roku, določenem 
v ponudbi), ki prične teči z dnem podpisa prodajne 
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, se Občina 
Ravne na Koroškem zaveže v primeru, da ne bodo 
obstajali pogoji za odkup, kupcu na njegovo zahtevo 
izdati izbrisno dovoljenje za izbris odkupne pravice iz 
zemljiške knjige.

5.6. V kolikor Občina Ravne na Koroškem v pri-
meru nastopa primerov, določenih v točki 5.5., ne bo 
uveljavila odkupne pravice, ima Občina Ravne na Koro-
škem pravico kupcu zaračunati pogodbeno kazen v vi-
šini 0,5 % kupnine, dogovorjene v prodajni pogodbi, za 
vsak mesec zamude za celotno obdobje trajanja za-
mude. Šteje se, da je kupec v zamudi naslednji dan po 
preteku dvoletnega roka (ali krajšega roka, določenega 
v ponudbi) od dneva podpisa prodajne pogodbe s strani 
obeh pogodbenih strank, če kupec v tem roku ne prične 
z gradnjo, pri čemer se kot pričetek gradnje šteje datum 
začetka gradbenih del iz gradbenega dnevnika. Prav 
tako se šteje, da je kupec v zamudi naslednji dan po 
preteku štiriletnega roka (ali krajšega roka, določenega 
v ponudbi) od dneva podpisa prodajne pogodbe s strani 

obeh pogodbenih strank, če po preteku tega roka kupec 
ne prične z obratovanjem v obnovljenem oziroma novo-
zgrajenem objektu.

5.7. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so obre-
menjene s hipoteko hipotekarnega upnika IIPM, inštitut 
imunopatologije in preventivne medicine, d.o.o. (razen 
parc. št. 491/1 k.o. 896 Kotlje). Občina Ravne na Koro-
škem bo s kupnino, ki jo bo prejela od kupca, dokončno 
poplačala terjatev navedenega hipotekarnega upnika in 
kupcu v roku 30 dni po prejemu celotne kupnine skupaj 
z zemljiško knjižnim dovolilom izročila tudi izbrisno do-
voljenje navedenega hipotekarnega upnika, na podlagi 
katerega bo mogoč vpis lastninske pravice na bremen 
prostih nepremičninah v korist kupca.

5.8. Kupec se zaveže omogočiti dostop občanov 
Občine Ravne na Koroškem do mineralne vode ter brez-
plačno koriščenje le-te v omejenih količinah za osebno 
rabo. Kupec se zaveže tudi ohranjati in vzdrževati izvir 
mineralne vode.

5.9. Kupec se zavezuje, da nepremičnin, ki so pred-
met prodaje, brez soglasja in udeležbe Občine Ravne 
na Koroškem kot stranke pogodbe ter izven pogojev, 
določenih v prodajni pogodbi, sklenjeni na podlagi tega 
javnega razpisa, ne bo odtujil do izpolnitve vseh obve-
znosti po prodajni pogodbi, sklenjeni med Občino Ravne 
na Koroškem in kupcem.

V kolikor bo kupec ravnal v nasprotju s to zavezo, 
bo dolžan Občini Ravne na Koroškem plačati škodo 
v višini kupnine, določene v prodajni pogodbi, sklenjeni 
med Občino Ravne na Koroškem in kupcem, na podlagi 
tega javnega razpisa, v roku 15 dni od dneva sklenitve 
pogodbe s tretjo osebo.

Kupec kot novi lastnik nepremičnin bo v prodajni 
pogodbi v korist Občine Ravne na Koroškem ustanovil 
pogodbeno predkupno pravico na nepremičninah, ki 
so predmet prodaje, za obdobje štirih let od dneva skle-
nitve pogodbe. Pogodbena predkupna pravica se vpiše 
v zemljiško knjigo.

5.10. Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od preje-
ma sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno 
pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru 
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega 
najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudni-
ka, ki pogodbe noče podpisati.

5.11. Rok za plačilo kupnine je skladno z 48. čle-
nom ZSPDSLS-1 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo 
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prav-
nega posla. Kupnina se nakaže na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem, IBAN št. SI56 0130 3010 0009 987, odprt 
pri Banki Slovenije. V kolikor kupnina ni plačana v roku, 
se šteje posel za razvezan po samem zakonu, varščina 
pa se zadrži kot pogodbena kazen. Zemljiško knjižno 
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na nepremični-
nah bo Občina Ravne na Koroškem kupcu izdala v roku 
30 dni po prejemu celotne kupnine. Vplačana varščina 
v višini 10 % ponujene cene, se všteje v kupnino.

Pripadajoči davek plača kupec.
5.12. Nepremičnina se prodaja po načelu videno 

– kupljeno.
5.13. Predkupna pravica na nepremičninah, ki 

so predmet javnega zbiranja ponudb, ne obstaja.
6. Merila za izbor najugodnejše ponudbe in posto-

pek izbire najugodnejšega ponudnika
Ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki jo 

imenuje župan, ki bo županu predlagala sklenitev po-
godbe z najugodnejšim ponudnikom.

Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katere-
ga bo komisija ugotovila, da je podal popolno ponudbo 
in bo izbran za najugodnejšega ponudnika.
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Izbor najugodnejše ponudbe bo opravljen na osnovi 
meril za izbor. Pri vseh kriterijih se bo najboljša ponudba 
ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega 
kriterija, ostale pa sorazmerno glede na najboljšo ponudbo.

Kriterij Merilo Točke 
(največ)

1. VLAGANJA 1. višina kupnine 50
 2. predvidena višina investicijskih vlaganj 10
2. PONUJENA VSEBINA 1. predvideno število namestitvenih kapacitet, namenjenih turizmu (število 

postelj) 10
 2. število in obseg spremljevalne dejavnost (npr. polnilnica vode, zdravstvene 

storitve, šport ...) 10
3. DELOVNA MESTA 1. število ustvarjenih delovnih mest 10
4. ČASOVNI ROKI 1. datum pričetka obnove (novogradnje) prej kot v 2 letih od podpisa pogodbe 

(velja za dejavnosti, dovoljene z OPN) 5
 2. datum pričetka obratovanja prej kot v 4 letih od podpisa pogodbe (velja za 

dejavnosti, dovoljene z OPN) 5
Skupaj 100

Največje skupno število točk je 100. Izbran bo po-
nudnik, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje in bo zbral 
največje število točk.

V primeru več najugodnejših ponudb (enako število 
točk) se med najugodnejšimi ponudniki lahko izvedejo 
dodatna pogajanja.

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 
10. 2. 2020 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na 
Koroškem.

Komisija bo evidentirala prispele ponudbe po vr-
stnem redu datuma prejema pošiljke, ki bo razvidna iz 
žiga sprejemne pisarne Občine Ravne na Koroškem.

Komisija bo po evidentiranju prispelih ponudb naj-
prej preverila, ali prispele ponudbe ustrezajo vsem po-
gojem iz točke 3. in 4. javnega zbiranja ponudb. Po-
nudbo, ki bo prispela po razpisnem roku, bo komisija 
izločila ter je ne bo obravnavala. Ponudnik bo pozvan 
k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe v delih, ki ne 
vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, določena 
v tč. 6 tega javnega zbiranja ponudb (predmet dopol-
nitve tako ne more biti cena, kot tudi ne pomanjkljiva 
dokumentacija v delu, ki se nanaša na merila oziroma 
vsi deli, ki bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev po-
nudbe ponudnika glede na ostale prejete ponudbe). Rok 
za dopolnitev ponudbe je 5 dni. V kolikor ponudba ne bo 
dopolnjena v roku, določenim za dopolnitev, je komisija 
ne bo upoštevala in jo bo kot nepopolno izločila.

Po formalnem pregledu ponudb bodo ocenjevane 
in obravnavane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
zahtevane razpisne pogoje.

Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni 
od odpiranja ponudb.

7. Posebne določbe v postopku javnega zbiranja 
ponudb

7.1. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
kupoprodajno pogodbo za predmet tega razpisa. Proda-
jalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pogod-
be, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini 
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije 
in morebitne vplačane varščine.

7.2. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina 
všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena 
v 8 dneh od prejema sklepa o izboru.

7.3. Vsa morebitna vprašanja in ostala korespon-
denca v zvezi s pozivom za javno zbiranje ponudb mora 
biti predložena v slovenskem jeziku.

7.4. V primeru v ponudbi izkazanega načrta po iz-
vajanju druge dejavnosti, ki ni zajeta v obstoječem OPN, 
bo prodajalec začel postopek spremembe OPN in ga 
vodil s ciljem omogočiti ponudniku izvajanje dejavnosti, 
izkazane v ponudbi.

7.5. Protikorupcijska klavzula: Prodajalec bo iz po-
stopka izbire izločil ponudnika, pri katerem obstaja ute-
meljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem 
imenu, delavcu prodajalca ali drugi osebi, ki lahko vpliva 
na odločitev prodajalca v postopku prodaje premoženja, 
obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 
nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival 
na vsebino, dejanje ali odločitev prodajalca objekta gle-
de ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi 
z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo).

8. Oblika in oznaka predložene ponudbe
8.1. Ponudnik predloži ponudbo v zvezani obliki, 

tako da ni mogoče dodajati ali odvzemati dokumentov.
8.2. Ponudnik ponudbo odda oziroma pošlje v za-

prti ovojnici z oznako: »Ponudba za nakup nepremičnin 
Rimski vrelec – ne odpiraj«, na hrbtni strani ovojnice pa 
napiše ime oziroma naziv in naslov ponudnika.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija javnega zbiranja ponudb 

obsega naslednje:
– Navedeno besedilo javne objave javnega zbiranja 

ponudb za prodajo nepremičnin;
– Priloga št. 1 (zavezujoča pisna ponudba za nakup 

nepremičnin);
– Priloga št. 2 (zbir dokumentov);
– Priloga št. 3 (Izjava (v primeru skupne ponudbe)).
10. Dodatne informacije
Dodatne Informacije o predmetu prodaje in ostalo 

dokumentacijo (predstavitveni katalog, poročila o analizi 
vode, lokacijsko informacijo …) za namen oblikovanja 
ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo preko e-po-
šte: obcina@ravne.si, ali osebno v okviru delovnega časa 
v Uradu župana, pri Vlasti Kupljen. Ogled nepremičnine 
je možen na podlagi predhodne telefonske najave na 
tel. 02/82-16-033 ali na e-mail: obcina@ravne.si.

Poziv za javno zbiranje ponudb za prodajo nepre-
mičnin bo javno objavljen na spletni strani Občine Ravne 
na Koroškem in v Uradnem listu RS, pri čemer začne 
teči rok za oddajo ponudb po objavi v Uradnem listu RS.

Občina Ravne na Koroškem
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Priloga 1: Ponudba za nakup nepremičnin

Priloga št. 1 
 

PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN  
NA PODLAGI 

JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ŠT. 478‐0061/2019‐004 Z 
DNE 10. 01. 2020 

 
Spodaj podpisani*: 
 
* V primeru skupne ponudbe vpišite podatke o vseh ponudnikih! 

1. Ponudnik (ime in priimek oz. firma): 

___________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedež: 

_____________________________________________________________ 

EMŠO oz. matična številka: ___________________________ 

Številka  transakcijskega  računa,  naziv  in  naslov  banke  (za  vračilo  vplačane  varščine): 

_________________________________________________________________________ 

2. Ponudnik (ime in priimek oz. firma): 

___________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča oz. sedež: 

_____________________________________________________________ 

EMŠO oz. matična številka: ____________________________ 

Številka  transakcijskega  računa,  naziv  in  naslov  banke  (za  vračilo  vplačane  varščine): 

_________________________________________________________________________ 

izjavljam: 

1. da sem skrbno pregledal(a) vsebino javne objave, javnega zbiranja ponudb za prodajo 
nepremičnin, ki predstavljajo kompleks Rimski vrelec št. 478‐0061/2019‐004 z dne 10. 
01. 2020 in da sem nedvoumno v celoti seznanjen(a) z vsebino predmetnega javnega 
zbiranja ponudb in sprejemam razpisne pogoje; 
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2. da  sem  v  skladu  s  šestim  in  sedmim  odstavkom  51.  člena  Zakona  o  stvarnem 

premoženju  države  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  11/18  in 
79/18) seznanjen(a), da pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati 
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe; 
 

3. da  kot  ponudnik  nisem  povezana  oseba  po  sedmem  odstavku  51.  člena  Zakona  o 
stvarnem  premoženju  države  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list  RS,  št. 
11/18 in 79/18) 

 
in v skladu s tem dajem: 
 
ZAVEZUJOČO  PONUDBO  ZA  NAKUP  NEPREMIČNIN  NA  PODLAGI  JAVNEGA  ZBIRANJA 
PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN ŠT. 478‐0061/2019‐004 Z DNE 10. 01. 2020: 
 
 
1. za nepremičnine parc. št. 374, 375, 376, 377, 379, 407, 419, 420, 421, 425, 430/3, 434/1, 

435/1, 436, 437/1, 438/2, 439/3, 442/1 in 491/1, vse k. o. 896 Kotlje 
 
in 
 
2. ponujam ceno: _____________________EUR (brez davka).* 
 
 
*  Ponudbena  cena  nakupa  ne  sme  biti  nižja  od  izhodiščne  vrednosti,  kot  je  navedena  v 
javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin. V kolikor  je dana ponudba z nižjo ceno, 
kot je izhodiščna cena, je ta ponudba neveljavna. Ponujena cena je brez davka. 
 
Ta ponudba velja in je nanjo ponudnik vezan še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za oddajo 
ponudb, ki je naveden v predmetnem javnem zbiranju ponudb. 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: ____________________                   Ponudnik: ______________________ 
(podpis ponudnika oz. vsakega od 
ponudnikov v primeru skupne 
ponudbe) 
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Priloga 2: Zbir dokumentov

Priloga št. 2 
 

 
 

ZBIR DOKUMENTOV 
 
 
Na  podlagi  razpisne  dokumentacije  javnega  zbiranja  ponudb  za  prodajo  nepremičnin,  ki 
predstavljajo  kompleks  Rimski  vrelec  št.  478‐0061/2019‐004  z  dne  10.  01.  2020,    vam  kot 
ponudnik k ponudbi za nakup nepremičnin prilagam naslednje: 
 
 
FIZIČNE OSEBE IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI: 
 
☒ zavezujočo pisno ponudbo (Priloga št. 1)  
 
☒ fotokopijo osebnega dokumenta (če je ponudnikov več, fotokopijo osebnega dokumenta za 
vsakega od skupnih ponudnikov) 
 
☒ potrdilo o plačani varščini 
 
☒ poslovni načrt ali izvleček le‐tega, ki vsebuje najmanj vsebine, ki so ocenjevane v merilih za 
izbor najugodnejše ponudbe (tč. 6. javnega zbiranja ponudb) 
 
PRAVNE OSEBE:  
 
☒ zavezujočo pisno ponudbo (Priloga št. 1)  
 
☒ potrdilo o plačani varščini 
 
☒ poslovni načrt ali izvleček le‐tega, ki vsebuje najmanj vsebine, ki so ocenjevane v merilih za 
izbor najugodnejše ponudbe (tč. 6. javnega zbiranja ponudb) 
 
 
Kraj in datum: ______________________    Ponudnik: __________________________

                                   (podpis ponudnika oz. vsakega od 
ponudnikov v primeru skupne ponudbe) 
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Priloga 3: Podatki o ponudnikih

    
Priloga št. 3 

 
 

 
PODATKI O PONUDNIKIH*: 
* V primeru, da je ponudnikov še več, vpišite podatke o vseh ponudnikih! 
 
PONUDNIK 1: 
Ime in priimek oz. firma: ____________________________________________ 
Naslov stalnega prebivališča oz. sedež: ________________________________________ 
EMŠO oz. matična številka: ____________________________ 
 
PONUDNIK 2: 
Ime in priimek oz. firma: ____________________________________________ 
Naslov stalnega prebivališča oz. sedež: ________________________________________ 
EMŠO oz. matična številka: ____________________________ 
 
 

 
 
 

IZJAVA (v primeru skupne ponudbe) 
 
 
Zgoraj  navedeni  ponudniki  izjavljamo,  da  v  postopku  Javnega  zbiranja  ponudb  za  prodajo 
nepremičnin,  ki  predstavljajo  kompleks  Rimski  vrelec  št.  478‐0061/2019‐004  z  dne  10.  01. 
2020 nastopamo skupaj s skupno ponudbo in prodajalcu odgovarjamo neomejeno solidarno. 
 
 
 
 
Kraj in datum:                    Podpisi vseh ponudnikov: 
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Št. 101-6/2019-4 Ob-3654/19
Naziv sindikata Sindikat VIZ Glasbene šole in Ljud-

ske univerze Ormož, Sindikat VIZ GŠ in LU Ormož, 
vpisanega v evidenco statutov pri Upravni enoti Ormož 
pod zaporedno številko 5, se glasi: Sindikat VIZ Glas-
bene šole in Ljudske univerze Ormož, skrajšano ime: 
Sindikat VIZ GŠ in LU Ormož, sedež: Grajski trg 1, 
2270 Ormož.

Sprememba sedeža sindikata se zaznamuje v evi-
denci statutov sindikatov, ki se vodi na Upravni enoti 
Ormož pod zaporedno številko 5.

Ob vpisu v Poslovni register Slovenije mu je bila 
dodeljena matična številka 5984696.

Evidence sindikatov
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 Ob-1050/20
Družba: PRAK d.o.o., Gregorčičeva 6, 9000 Mur-

ska Sobota.
Medij: TV AS.
Družbenik: Antona Weingerl, 51 % lastnik, Simon 

Balažic, 49 % lastnik.
Direktor: Simon Balažic.
Odgovorni urednik: Anton Weingerl.

 Ob-1051/20
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Vurnikova 2, Ljub ljana.
Edini družbenik: Zadružna zveza Slovenije z.o.o., 

Miklošičeva 4, Ljub ljana.
Direktor: Tevž Tavčar.

 Ob-1075/20
Televizijski program: Televizija Ptuj.
Izdajatelj: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Sedež: Slomškova 9, 2250 Ptuj.
Lastniški delež:
100 % lastnik: Videoprodukcija Martin Ivanuša s.p.
Člani organa upravljanja: Martin Ivanuša.

Objave po Zakonu o medijih
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Št. 02110-37/2019 Ob-1076/20
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-

va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlih Antoniji Čermelj, Vrtovin 45, Antoniji 
Čermelj, por. Rustja, Via San Gabriele 10, Gorica-Gori-
zia, Danijeli Čermelj, Vrtovin 45, lastnicah parcele 824 
k.o. 2383 Vrtovin, da se javijo v 30 dneh od dneva ob-
jave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje med 
parcelo 824 in parcelo 898/1 k.o. 2383 Vrtovin.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora iz-
kazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na 
objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani 
lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko 
mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 16. 12. 2019

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin
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 Ob-1072/20
Družba ARMAL, pro izvodnja in trgovina d.o.o., po-

slovni naslov: Slovenska vas 1K, sedež: 8261 Jesenice 
na Dolenjskem, matična številka: 8086699000, v skla-
du s 622.e členom Zakona o gospodarskih družbah 
(ZGD-1) objavlja obvestilo, da se namerava izvesti pri-
pojitev družbe ARMAL, pro izvodnja in trgovina d.o.o., 
Slovenska vas 1K, 8261 Jesenice na Dolenjskem (v 
nadaljevanju ARMAL d.o.o.), kot prevzete družbe k druž-
bi NORD PRODUKT d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGO-
VINU I USLUGE, poslovni naslov: Bobovica 8A, sedež: 
10430 Samobor, Hrvaška, registrirana pri sodnem regi-
stru gospodarskega sodišča v Zagrebu (Trgovački sud 
u Zagrebu) pod številko MBS: 120003758, kot prevze-
mni družbi. V zvezi z izvedbo nameravane pripojitve 
je direktor družbe ARMAL d.o.o. registrskemu organu 
v Sloveniji dne 9. 1. 2020 že predložil Skupni načrt pri-
pojitve oziroma Načrt čezmejne združitve.

Upniki in vsak imetnik deležev vsake od obeh 
družb, ki se čezmejno združujejo, lahko v poslovnih 
prostorih na naslovu družbe Slovenska vas 1K, 8261 
Jesenice na Dolenjskem, pregledajo notarski zapis na-
črta čezmejne združitve, letna poročila obeh družb, ki 
sta udeleženi v pripojitvi za zadnja tri poslovna leta in 
zaključno poročilo prevzete družbe na dan 30. 11. 2019. 
Vsakemu upniku in vsakemu družbeniku obeh družb bo 
družba ARMAL d.o.o. na njegovo zahtevo podala brez-
plačne informacije v zvezi s pripojitvijo in na njegovo 
zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno 
izročila prepis vseh navedenih listin. Ker je prevzemna 
družba NORD PRODUKT d.o.o. edina družbenica pre-
vzete družbe ARMAL d.o.o. soglasje skupščine prevze-
te družbe ni potrebno v skladu s 622.f členom Zakona 
o gospodarskih družbah (ZGD-1) in skupščina ne bo 
sklicana.

Upniki družbe ARMAL d.o.o. imajo v skladu 
s 662.j členom ZGD-1 v enem mesecu po objavi obvesti-
la o predložitvi načrta čezmejne združitve registrskemu 

Objave gospodarskih družb

organu po drugem odstavku 622.e člena ZGD-1 pravico 
zahtevati zavarovanje za svoje zapadle, negotove ali 
pogojne terjatve. Upniki lahko to pravico uveljavljajo 
samo, če izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve 
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Pravice zahtevati 
zavarovanje nimajo tisti upniku, ki imajo ob morebitnem 
stečajnem postopku pravico do prednostnega poplačila.

ARMAL d.o.o.

 Ob-1073/20

Likvidacijski upravitelj zavoda Inštitut za uporab-
no psihologijo – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 
412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom:

Ustanovitelja zavoda Inštitut za uporabno psihologi-
jo (naslov: Rožna dolina c. 6/21, 1000 Ljub ljana, matična 
številka: 6430538000, davčna številka: 96878223) sta 
dne 12. 12. 2019 sprejela sklep o prenehanju zavoda in 
začetku postopka redne likvidacije.

Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Igor 
Areh, Zbiljska c. 153a, 1215 Medvode.

Okrožno sodišče v Ljub ljani je s sklepom opr. št.: 
Srg 2019/47559 v sodni register vpisalo začetek redne 
likvidacije zavoda Inštitut za uporabno psihologijo – v li-
kvidaciji.

Upniki zavoda Inštitut za uporabno psihologijo – 
v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva 
objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje 
terjatve do zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili 
o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto 
na naslov Inštitut za uporabno psihologijo, likvidacijski 
upravitelj Igor Areh, Rožna dolina c. 6/21, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: prijava terjatve.

Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda Inštitut 
za uporabno psihologijo, poziva, da nemudoma porav-
najo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.

Igor Areh  
Likvidacijski upravitelj
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

III D 2762/2018 Os-3526/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici Anji 
Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Šefiki Mašić, hči 
Sulejmana Mujadžića, roj. 4. 11. 1939, umrli 24. 6. 2018, 
nazadnje stanujoča na naslovu Trebinjska ulica 7, Ljub-
ljana, državljanka Republike Slovenije, dne 20. 11. 2019 
sklenilo, da se dedinji Ekremi Mašić na podlagi 5. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku (ZPP) v zvezi s 163. in tretjim odstavkom 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico 
– odvetnico Tino Kramer, Pražakova ulica 12, Ljub ljana, 
ker je naslov navedene dedinje neznan, pooblaščenca 
pa nima.

Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano dedi-
njo zastopala 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 Ljub ljani
dne 20. 11. 2019

VL 104295/2019 Os-3732/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Sloven-
sko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 
83, Brezovica pri Ljub ljani, proti dolžniku: Gregor Gor-
tnar, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka, ki ga zastopa 
zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja 
Loka; Anja Vegelj, Mrtvice 60, Krško, zaradi izterjave 
3.819,12 EUR, sklenilo:

Dolžniku Gregorju Gortnar, Partizanska 
cesta 1d, Škofja Loka, 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 odv. mag. To-
maž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 23. 12. 2019

VL 116473/2019 Os-3736/19

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Barbara Koložvari, Miklošičeva cesta 19, 
Ljub ljana, proti dolžnici Pavli Murekar, Mestni trg 1, Ljub-

Objave sodišč

ljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. odv. Marta Kalpič 
Zalar, Kersnikova 6, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
2.124,05 EUR, sklenilo:

Dolžnici Pavli Murekar, Mestni trg 1, Ljub ljana - do-
stava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Marta Kalpič 
Zalar, Kersnikova 6, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 12. 2019

VL 108848/2019 Os-1112/20

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga 
zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., 
Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Gorazdu 
Colarič, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. 
Odvetniška družba Sandra Kanalec o.p., d.o.o., Vilhar-
jeva cesta 27, Ljub ljana, zaradi izterjave 2.675,78 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Gorazdu Colarič, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica San-
dra Kanalec, Vilharjeva cesta 27, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 12. 2019

II N 490/2019 Os-3600/19

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni 
svétnici Tatjani Božović, v nepravdni zadevi predlagate-
lja Milana Klemenčič, EMŠO: 0704977500459, Vrban-
ska 16c, Maribor, ki ga zastopa Jurij Kutnjak, odvetnik 
v Mariboru, zoper nasprotno udeleženko Natalijo Po-
gorelečnik, EMŠO: 0608969505035, Kremplova ul. 3, 
Maribor, začasno stanujoča Tomšičeva 15, Slovenj Gra-
dec, zaradi dodelitve mld otroka Maja Srečamor, EMŠO: 
2312011500128, v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitve 
preživnine in stikov, na podlagi določil 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku 
– ZNP-1, sklenilo:

Nasprotni udeleženki se kot začasno zastopnico 
postavi odvetnico Dunjo Grgurevič, Mlinska ulica 28, 
Maribor.
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Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno ude-
leženko, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo na-
stopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2019

P 250/2018-24 Os-3577/19
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji sodnici 

Marjetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stranke 
ml. Fabiana Vogrinčič, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
oče Dejan Vogrinčič, oba stanujoča Simoničev breg 4, 
Gornja Radgona, ki ju oba zastopa Igor Weindorfer, 
odvetnik v Murski Soboti, zoper toženo stranko Jasno 
Papič, Dobrovnik 245, Dobrovnik, zaradi plačila odškod-
nine iz naslova nematerialne škode 386.500,00 EUR 
s pp, dne 29. novembra 2019 sklenilo:

Toženi stranki Jasni Papič se v predmetni pravdni 
zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dean 
Bačič, Slomškova ulica 11, 9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastop-
nika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2019

II N 110/2019 Os-3517/19
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s sklepom 

II N 110/2019 z dne 26. 11. 2019 nasprotnemu udele-
žencu Simonu Kramljaku, katerega prebivališče ni zna-
no, postavilo začasno zastopnico, odvetnico Andrejo 
Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec.

Začasna zastopnica je bila postavljena na pod-
lagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravd nem postopku v zvezi z 42. členom Zakona 
o nepravdnem postopku-1.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler nasprotni 
udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 11. 2019

0290 I 245/2019 Os-3423/19
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni 

zadevi upnice Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., 
Davčna ulica 1, Ljub ljana, proti dolžniku Janezu De-
bevec, Spielfeld 178, Spielfeld, zaradi izterjave 
208.972,35 EUR, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:

Dolžniku Janezu Debevcu se v tem izvršilnem po-
stopku postavi začasna zastopnica odvetnica Nada Vu-
čajnk, Kolodvorska 8, 2310 Slovenska Bistrica.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavljen 
skrbnik.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 15. 11. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 64/2017 Os-3574/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Kajfež Antonu, EMŠO: 0402949500420, sinu 
Antona, upokojencu, državljanu RS, nazadnje stanu-
jočemu Podgorska ulica 10a, Kočevje, umrlemu 30. 1. 
2017 v Kočevju.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
prvega, drugega in tretjega dednega reda dediščini po 
zap. odpovedali, kar pomeni, da po zapustniku ni dedi-
čev, ki bi prišli v poštev za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem po-
ziva upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev od 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri 
tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za 
zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 4. 12. 2019

D 219/2018 Os-3735/19

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Malnar Amaliji, roj. 1. 11. 1875, nazadnje 
stanujoči na Travi 13, umrli 29. 4. 1940, in sicer glede 
njenega solastninskega deleža na zemljišču Agrarne 
skupnosti Trava III.

V poštev za dedovanje na podlagi zakona pridejo 
tudi njeni otroci Malnar Franc Matija, Malnar Ivan in 
Malnar Anton Florijan, ki so po sodišču znanih podatkih 
nazadnje stanovali v ZDA na neznanih naslovih in so 
glede na letnice njihovega rojstva gotovo že pokojni, 
njihovi dediči pa sodišču niso znani. Prav tako pridejo 
v poštev za dedovanje na podlagi zakona tudi dediči 
pokojnega Žagar Ivana Johana, ki je bil sin pokojne 
zapustn. hčerke Žagar Marije in ki je živel in umrl v Av-
striji, katerih naslovi, razen naslova Žagar Andreasa 
Michaela, pa sodišču tudi niso znani.

S tem oklicem se poziva Malnar Franca Matijo, 
Malnar Ivana, Malnar Antona Florijana oziroma njiho-
ve dediče ter dediče pokojnega zapustn. vnuka Žagar 
Ivana Johana, da se v roku enega leta od objave oklica 
v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča 
in na spletni strani tukajšnjega sodišča, javijo ter uve-
ljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče ta zapu-
ščinski postopek zaključilo v skladu z Zakonom o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 12. 2019

D 286/2019 Os-2842/19

Po pok. Perič Antoniji, hčerki Perič Ivana, nezna-
nega datuma rojstva, neznanega prebivališča, razgla-
šena za mrtvo z določenim datumom smrti 17. 11. 
1932, je umrla in ni zapustila oporoke.
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Iščejo se morebitni zapustničini otroci in njihovi 
potomci, zapustničini nečaki in njihovi potomci ter zapu-
stničini bratranci in sestrične in njihovi potomci.

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2019

D 452/2018 Os-3123/19
Zapuščinska zadeva po pokojnem Bembič Antonu, 

nazadnje stanujoč Hrvoji, Gračišče, datum smrti 24. 5. 
1926.

Iščejo se potomci zapustnikovih sedmih otrok, in 
sicer hčerke Katarine (roj. 29. 11. 1889), sina Antona 
(roj. 17. 2. 1891), hčerke Antonie (roj. 2. 3. 1893), hčerke 
Angele (roj. 9. 11. 1897), sina Jožefa (roj. 23. 3. 1900), 
sina Avguština (3. 7. 1905–2. 10. 1943) in hčerke Marije 
(roj. 14. 7. 1887).

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 10. 2019

D 156/2019-11 Os-3548/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Pušenjak Ivanu, roj. 25. 4. 1943, umrlem dne 
20. 8. 2019 iz Spodnjega Kamenščaka 11.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 3. 12. 2019

D 461/2019 Os-3171/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Križaj Mariji, roj. Pahor, roj. 25. 8. 1899, 
z zadnjim stalnim prebivališčem v Italiji, Doberdob del 
Lago 49, ki je bila na podlagi sklepa Okrajnega sodi-
šča v Novi Gorici, opr. št. IN 59/2018 z dne 9. 5. 2019, 
razglašena za mrtvo, kot datum smrti pa se šteje 26. 8. 
1969.

Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. potom-
ci, ki sodišču niso znani oziroma zap. sestre Velikonja 
Marija Ivana, Trampuž Zora, Pahor Sofija Anita, poroče-
na Baruzzi, Mišigoj Frančiška in zap. brat Pahor Jožef, 
katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi 
potomci, ki sodišču tudi niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu 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 skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2019

D 250/2019 Os-3350/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 17. 5. 2019 umrli Metlar Magdaleni, rojeni dne 
19. 1. 1940, nazadnje stanujoči Nova vas pri Lescah 20, 
Radovljica.

Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih 
zapustnice, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo 
oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.

Zakonite dediče po zapustnici pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem 
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od ob-
jave oklica pri sodišču ne bodo zglasili, bo sodišče na-
daljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 10. 2019

D 108/2019 Os-3514/19
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po dne 4. 5. 1951 umrlem Ravnik Francu, rojenem dne 
13. 10. 1882, nazadnje stanujočem Bohinjska Bistrica 
št. 97, Bohinjska Bistrica, in sicer glede premoženja, ki 
je bilo vrnjeno zapustniku kot članu bivše Agrarne skup-
nosti Bohinjska Bistrica in Agrarne skupnosti Ravne.

Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih 
zapustnika, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo 
oziroma jih pozvalo na podajo dedne izjave.

Zakonite dediče po zapustniku pozivamo, da se 
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem 
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od ob-
jave oklica pri sodišču ne bodo zglasili, bo sodišče na-
daljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 28. 11. 2019

D 446/2018 Os-3550/19
Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku 

zapuščinski postopek po pokojnem Janku Marxlu, sinu 
Adolfa Šarkezi, roj. 18. 9. 1951, umrlem 18. 7. 2018, dr-
žavljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Kotlje 4C, 
Kotlje.

Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, sorodni-
kih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic 
neznanim dedičem se ni javil nihče.

Morebitne upnike po pokojnem Janku Marxlu ob-
veščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in za-
pustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju 
(če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja 
zapuščine brez dedičev).

Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel ste-
čaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je pred-
met dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na 
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja 
za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 12. 2019
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Oklici pogrešanih

N 3/2019 Os-3597/19
Okrajno sodišče v Lenartu po predlogu predlaga-

teljice Majde Rojko, Negova 34, Spodnji Ivanjci, vodi 
nepravdni postopek N 3/2019 za razglasitev pogrešane 
za mrtvo, in sicer za Angelo Kaučič ali Hedviko Tomasik, 
rojeno 8. 3. 1914 v Cogetincih, neznanega bivališča.

Po pridobljenih informacijah se je pogrešana rodila 
očetu Gregorju Kaučiču in materi Antoniji Kaučič, roje-
ni Kozar. Leta 1934 bi naj odšla v Francijo, kjer se je 
poročila s poljskim državljanom, zaradi česar bi se naj 
kasneje imenovala Hedvika Tomasik. Umrla bi naj nekje 
v devetdesetih prejšnjega stoletja, živela v bližini Lurda 
v Franciji, prav tako bi naj imela tri sinove. Živela bi naj 
na naslovu Gagesoplaine 55, Gvergan, Francija, vendar 
so bile poizvedbe v Franciji o pogrešani neuspešne. Dne 
20. 4. 1932 je bil na podlagi kupne pogodbe pri nepre-
mičninah v k.o. Cogetinci za pogrešano opravljen vpis 
solastninske pravice nanjo.

Ker je od njenega rojstva preteklo več kot 70 let in je 
glede na datum rojstva verjetno, da ni več živa, vendar 
listinskega dokaza o njeni smrti ni, sodišče zato poziva 
tako pogrešano kot vse, ki vedo kaj povedati o življenju 
in smrti pogrešane Angele Kaučič ali Hedvike Tomasik, 
da v roku 3 mesecev od objave tega oklica to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Lenartu, sicer bo sodišče po po-
teku roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 12. 2019

I N 58/2019 Os-3527/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Novi Gorici, 
postopek o razglasitvi pogrešane Rože Kabaj Skubin, 
Senik pri Dolenjem 7, Dobrovo v Brdih, ki jo zastopa 
skrbnik za poseben primer Blaž Bolcar, odvetnik v Sol-
kanu, za mrtvo.

Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Rože 
Kabaj Skubin vknjižena pravica užitka na podlagi sklepa 
o dedovanju z dne 11. 6. 1937 pri nepremičnini s parc. 
št. 773/135 k.o. 2277 Mirnik, po tem datumu pa o njej 
ni nobenega poročila. Drugi podatki o pogrešani ne 
obstajajo.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Rože Kabaj Skubin, naj javijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica 
v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter 
sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka 
sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 11. 2019

N 13/2019 Os-3745/19
Pri Okrajnem sodišču v Sevnici je bil na predlog Ma-

rije Mlakar, Pržanjska ulica 10/d, Ljub ljana, uveden ne-
pravdni postopek za razglasitev pogrešanega Janeza Je-
reba, Jarčji Vrh 4, Škocjan, roj. 25. 9. 1891, ki ga zastopa 
skrbnik za poseben primer Branko Derstvenšek, odvetnik 
iz Sevnice, za mrtvega. Na podlagi 126. člena Zakona 
o nepravdnem postopku (ZNP-1), sodišče poziva pogre-
šanega oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da 
to v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo 
sodišču ali skrbniku za poseben primer odvetniku Branku 
Derstvenšku, Glavni trg 27, Sevnica, ker bo sodišče po 
preteku tega roka pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 12. 2019

N 48/2019 Os-3672/19
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 

postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo 
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne ude-
leženke Marijane Drešček, ki jo zastopa skrbnik za po-
sebni primer, Rok Prezelj, odvetnik v Odvetniški pisarni 
Podgornik v Tolminu, za mrtvo.

Rojstni podatki pogrešane niso znani. Bila je hči 
Petra in je nazadnje živela v Italiji, na naslovu Pra-
ponca 146, Drenchia. V zemljiški knjigi je vknjižena kot 
izključna lastnica treh nepremičnin v k.o. 2249 Volče, do 
vpisa pa je prišlo na podlagi listin z dne 15. 6. 1869 in 
18. 2. 1880, kar predstavlja zadnje poročilo o pogrešani.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni 
smrti, naj to sporoči sodišču, v treh mesecih od objave 
oklica, sicer bo sodišče, po poteku tega roka, razgla-
silo pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona 
o nepravd nem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 12. 2019

Sodni preizkusi menjalnih razmerij

Ng 1/2018 Os-1041/20
Na Okrožno sodišče v Kranju je bil vložen predlog 

za sodni preizkus višine denarne odpravnine delničarjev 
družbe RRC Računalniške storitve d.o.o., Jadranska 
ulica 21, 1000 Ljub ljana.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke tretjega 
odstavka 605. člena ZGD-1 lahko v enem mesecu od 
objave obvestila o vložitvi predloga vložijo svoje predlo-
ge za preizkus višine denarne odpravnine. Po poteku 
roka podajo predloga ni več dopustno vložiti.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 1. 2020
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Preklici

Drugo preklicujejo

BRANEKS d.o.o., Cesta Zore Perello-Godina 2, Ko-
per – Capodistria, izvod licence, št. GE08884/06469/002, 
za vozilo reg. št. KPFZ-995, veljavnost do 5. 7. 2022. 
gne-341392

BRANKO KLAJNČAR S.P., Podgradje 6, Ljuto-
mer, izvod licence, št. 031806/005, za vozilo IVECO 
AS440T/P, reg. št. MSPAJO2, veljavnost do 9. 7. 2020. 
gnj-341387

IGOR MARINŠEK – ODVETNIK, Cankarjeva 
ulica 6, Maribor, potrdilo o vpisu v register, št. 377, izda-
no na BLV AVIATION SRL., izdajatelj Javna agencija za 
civilno letalstvo RS, leto izdaje 2018. gnc-341394

Kulušić Edin, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec del visokih gradenj, 
št. 0824577011-9-2018-44615, izdajatelj Šolski center 
Celje, leto izdaje 2018. gnd-341393

KUM-PLAST D.O.O., PREŠERNOVA 1, Za-
gorje ob Savi, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500038080001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Ule Jure. gnf-341391

Logatčan d.o.o., IOC Zapolje III 5, Logatec, izvod 
licence, št. GE008572/07660/007, za vozilo MAN D316, 
reg. št. LJ85-CKT, veljavnost do l. 2022. gni-341388

Morina Blerim, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/212, iz-
dajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gny-341397

PETEK TRANSPORT, d.o.o., Ribnica, Gornje Lepov-
če 99, Ribnica, izvod licence, št. GE007403/00326/095, 

za vozilo reg. št. LJ 736RF, veljavnost do 2. 7. 2020. 
gnl-341385

PORTAL-ITN d.o.o. Unec, Unec 6, Rakek, potrdilo 
za voznika, št. 016258/RB14-2-6887/2019, izdano na 
ime Husein Marmarac, veljavnost od 3. 1. 2020 do 29. 2. 
2020, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gnh-341389

STARE, d.o.o., Lahovče 97, Cerklje na 
Gorenjskem, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500009442012, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Stare Boštjan. gnf-341395

Špilak Anton, Trg Jožeta Lampreta 2, Šoštanj, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 603924, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto 
izdaje 1997. gnk-341386

Šprogar Robert, Ulica Sallaumines 9, Trbovlje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500043641000, izdal 
Cetis Celje d.d. gng-341390

VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tol-
min, potrdilo za voznika, št. 015402/RB65-2-4827/2018, 
izdano na ime Demirović Adis, veljavnost od 1. 10. 2018 
do 27. 9. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije. gnx-341398

VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tol-
min, potrdilo za voznika, št. 015402/AD65-4-6741/2017, 
izdano na ime Đuzo Asmir, veljavnost od 2. 11. 2017 do 
1. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnw-341399

VEGI TRANSPORT d.o.o., Cesta na Trato 34, 
Kočevje, izvod licence, št. 016506/013, za vozilo reg. 
št. LJ 727 PH, veljavnost do 1. 4. 2024. gnz-341396

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. 
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: www.urad ni-list.si – 
e-pošta: info@uradni-list.si
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