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Javni razpisi
Št. U014-95/2019/3

Ob-1343/20
Razveljavitev

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena 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 naslednji sklep:
1. 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, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20
z dne 17. 1. 2020, št. U014-95/2019/2, Ob-1111/20, se
razveljavi.
2. Prejete vloge se neodprte vrnejo prijaviteljem.
3. Objavi se nov javni razpis.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
Ob-1342/20
Druga sprememba
javnega razpisa: »Razvoj slovenščine v digitalnem
okolju – jezikovni viri in tehnologije«
Skladno s Spremenjeno odločitvijo o podpori
št. 1-1/MK/1 za javni razpis za izbor operacij »Razvoj
slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (št. dokumenta 3032-17/2019/21), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko izdala dne 4. 2. 2020, se v javnem
razpisu »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«, ki ga sofinancirata Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
in Republika Slovenija in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, prednostne osi 1 »Mednarodna
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne
naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem
področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti
takšnih, ki so evropskega pomena« ter specifičnega

cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno
in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/19 dne 29. 11. 2019,
spremenjenem s Spremembo št. 5441-1/2018/153, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 3/20 dne 17. 1. 2020 (v
nadaljevanju: javni razpis), izvedejo naslednji popravki:
V pravnih podlagah besedila javnega razpisa se
doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),«.
Dosedanja deveta, deseta in enajsta alineja postanejo deseta, enajsta in dvanajsta.
Za dosedanjo enajsto alinejo, ki postane dvanajsta
se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(Uradni list RS, št. 75/19),«.
Preostale alineje se ustrezno preštevilčijo.
V poglavju 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa, ter rezultati se v točki 2.2.1 Rezultati projekta po
sklopih prvi odstavek 6. sklopa: vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije spremeni
tako, da se glasi:
»Trajen repozitorij jezikovnih virov in tehnologij omogoča slovenska raziskovalna infrastruktura
CLARIN.SI. Vsi viri, jezikovnotehnološka orodja in storitve bodo po licenci »Priznanje avtorstva – deljenje pod
enakimi pogoji CC BY-SA 4.0« (viri) oziroma Apache 2.0
(jezikovnotehnološka orodja) na voljo strokovni in najširši javnosti, zato bo v okviru javnega razpisa financirana
tudi infrastrukturna podpora, ki omogoča njihovo hranjenje, vzdrževanje in distribucijo.«.
V točki 2.2.2 Pojmovnik izrazov in dodatna določila
javnega razpisa se pod pojmom »Licenca« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za novonastale jezikovne vire in jezikovna orodja
oziroma tehnološke izdelke, ki bodo imeli značaj avtorskega dela, bo moral upravičenec zagotoviti brezplačno
dostopnost na spletu, in sicer z objavo v repozitoriju
CLARIN.SI. Jezikovne vire bodo morali avtorji dati na
voljo zainteresirani javnosti pod pogoji licence »Priznanje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji CC BY-SA
4.0«, po kateri so uporabnikom dovoljeni tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava
avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja
izvirnega dela, novonastalo delo pa mora biti objavljeno pod enakimi pogoji, kot je bilo prvotno objavljeno,
vključno z mestom objave. Jezikovna orodja oziroma
tehnologije bodo morali avtorji zagotoviti pod pogoji
licence Apache 2.0, po kateri je uporabnikom dovolje-
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na tako nekomercialna kot tudi komercialna uporaba.
Uporabnikom omogoča uporabo programske opreme
za kakršne koli namene, distribucijo, spreminjanje in
distribucijo spremenjenih različic programske opreme
pod pogoji licence. Izjema so tisti uporabljeni viri in tehnologije, pri katerih je treba zagotoviti varovanje osebnih
podatkov, ali pa gre za gradiva, ki gradijo na že obstoječih podatkih z drugačnimi avtorskimi pravicami, vendar
tovrstni viri in tehnologije ne smejo biti predmet trženja.
Za avtorska dela bodo morali upravičenci omogočiti
brezplačen dostop z objavo odprte programske kode in
pripadajočo dokumentacijo v repozitoriju CLARIN.SI in
s tem seznaniti ministrstvo. To pomeni, da bodo rezultati na javnem razpisu izbranega projekta brezplačno na
voljo vsej zainteresirani javnosti.«.
V poglavju 3. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu se v točki 3.3.1 Splošni pogoji za prijavitelja in
vse partnerje konzorcija tretji odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Prijavitelj in konzorcijski partnerji zgornje pogoje
izpričajo s podpisom izjav na prijavnem obrazcu, izvajalec javnega razpisa pa si pridržuje pravico v dostopnih
javnih evidencah preveriti resničnost njihovih izjav. Prijavitelj in konzorcijski partnerji s prijavo na razpis dovolju-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jejo ministrstvu za namen tega razpisa pridobivanje vseh
zgoraj navedenih podatkov iz javnih evidenc. Lahko pa
ob prijavi sami predložijo ustrezna dokazila, pri čemer ta
ne smejo biti izdana prej kot 30 dni pred oddajo vloge.«.
V poglavju 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis se prvi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovrat
nih) sredstev javnega razpisa za leta 2020, 2021 in
2022 znaša največ do 4.000.000,00 EUR, od tega je
2.200.000,00 EUR (55 % sredstev) namenjenih za sofinanciranje projekta iz razpoložljivih sredstev KRVS in
1.800.000,00 EUR (45 % sredstev) za sofinanciranje
projekta iz razpoložljivih sredstev KRZS.«.
V poglavju 8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka
in konca črpanja sredstev) se prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na
javnem razpisu se začne z datumom izdaje sklepa o izboru.«.
V poglavju 9. Upravičeni stroški, način financiranja
in predplačila se druga vrstica v tabeli spremeni, kot
sledi:

»
2. Stroški storitev
zunanjih izvajalcev

Stroški svetovanja in drugih storitev, povezanih
z izvajanjem razvojno-raziskovalnega projekta,
vključno z raziskavami in tehničnim znanjem,
ki so kupljeni iz zunanjih virov, drugi stroški, ki
so nujno potrebni za izvedbo operacije in jih je
ministrstvo predhodno odobrilo

Točka 9.2 Predplačila se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je možno
največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina
posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali
več zahtevkov za izplačilo z obveznimi 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 prihodnje obdobje 180 dni.
Ministrstvo bo upravičencu v največ 30 dneh po
prejemu pravilnega in popolnega zahtevka za izplačilo predplačila nakazalo predplačilo v višini do 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti.
Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR
je treba pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo
v višini nad 100.000,00 EUR, bo pozvan k predložitvi
ustreznih dokazil.«.

Povračilo dejansko
nastalih in plačanih
upravičenih stroškov

Največ 20 %
vseh upravičenih
stroškov

«.

Vsa ostala določila besedila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Nadomestijo se naslednji dokumenti iz razpisne
dokumentacije:
– Vzorec konzorcijske pogodbe,
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju in
– Izjava preostalih konzorcijskih partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (vključno
z izjavo, ki Ministrstvu za kulturo dovoljuje pridobitev
dokumentov iz uradnih evidenc).
Ministrstvo za kulturo
Št. 3310-46/2019/8

Ob-1345/20
Sprememba

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 12. člena Uredbe
o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 47/17 in
67/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja spremembo 2. javnega razpisa za podukrep 6.3 Pomoč za zagon
dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.
1. V 2. javnem razpisu za podukrep 6.3 Pomoč za
zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij
(Uradni list RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Razpisana sredstva« besedilo spremeni
tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
»Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
20.500.000,00 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk
MKGP, in sicer:
– 15.375.000,00 EUR iz proračunske postavke
140021 Program razvoja podeželja – 14–20 – EU,
– 5.125.000,00 EUR iz proračunske postavke
140022 Program razvoja podeželja – 14–20 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz
proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.«.
2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 8023-2/2019-27

Ob-1279/20
Sprememba

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila
na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019
(Ob-2387/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem
listu RS, št. 69/19 z dne 22. 11. 2019 (Ob-3419/19).
1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju
3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo
vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:
Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka,
in sicer:
1. rok do 19. 7. 2019,
2. rok do 30. 8. 2019,
3. rok do 15. 10. 2019,
4. rok do 29. 11. 2019,
5. rok do 10. 1. 2020,
6. rok do 14. 2. 2020,
7. rok do 13. 3. 2020,
8. rok do 15. 4. 2020.
2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ob-1314/20
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski
kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK
2019), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/19
z dne 2. 8. 2019, Ob-2694/19.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Spremeni se drugi in tretji odstavek 2. točke:
»Skupni razpoložljivi znesek znaša 3.375.000 EUR.
V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek
lahko poviša.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino
SI-SK po tem razpisu znaša največ do 3.375.000 EUR.
V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek
lahko poveča.«
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 4102-7/2019/2

Ob-1266/20

Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in
moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A,

Št.

8 / 7. 2. 2020 /

Stran

33/16 – ZVarD in 59/19), Uredbe o pogojih in merilih za
sofinanciranje projektov na področju enakih možnosti
žensk in moških (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju: uredba), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 21/18), Zakona o prostovoljstvu (Uradni list
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15; v nadaljevanju:
ZProst), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
(Uradni list RS, št. 75/19) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti
žensk in moških za leto 2020
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na dveh področjih:
a) Spolno nadlegovanje
b) Preseganje spolnih stereotipov
Za potrebe tega razpisa spolni stereotipi pomenijo
posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh
sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, pri
sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, prostočasnih dejavnostih … Pogosto so tako vpeti v naše
življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako
tudi obnašamo. Predstavljajo enega najbolj trdovratnih
vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med drugim – lahko vplivajo na ključne odločitve glede interesov,
izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru
javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev,
ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave,
bodo zavrnjene.
III. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
– izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona
o nevladnih organizacijah,
– prijavljeni projekt spada v vsebino iz prejšnje točke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop
k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost
in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupino,
nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni
izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in
žigom v točki G) 3. obrazca Projekt/2020 Prijava,
– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi
največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
– prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.
V primeru, da se organizacija prijavlja kot prostovoljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnjevati tudi pogoje, določene v 9. členu ZProst,
in sicer:
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– je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana
v vpisnik prostovoljskih organizacij,
– delovanje organizacije je z zakonom opredeljeno
kot nepridobitno,
– osnovna dejavnost organizacije ni v nasprotju
z opredelitvijo prostovoljstva,
– dejavnost organizacije zagotavlja in usposablja
prostovoljke in prostovoljce za prostovoljsko delo ali se
prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno
korist.
Izpolnjevanje pogojev iz 9. člena ZProst organizacija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana
v vpisnik prostovoljskih organizacij.
Vse prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.
IV. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev
razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leto
2020 na proračunski postavki 130089 – Nevladne ženske organizacije.
V. Delež in višina sofinanciranja projektov: zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80,00 % celotne
vrednosti projekta, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.
Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli
sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje posameznega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne
more presegati 10.000,00 EUR. Ministrstvo si v skladu
s 14. členom uredbe pridržuje pravico, da določi višino
sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da
upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo
projekta oziroma oceni realnost višine posameznega
stroška. V primeru manj porabljenih sredstev izbranih
prijaviteljev mora ostati delež ministrstva isti ali manjši,
kot je to odobreno.
VI. Način sofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam/prijaviteljem bodo sredstva
nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za
izplačilo v višini odobrenih sredstev v skladu s pogodbo
o sofinanciranju.
Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno
poročilo najkasneje do 6. 11. 2020, šele po potrditvi
zaključnega poročila s strani ministrstva izvajalec ministrstvu lahko izstavi zahtevek za izplačilo. Zahtevek
za izplačilo mora biti izdan najkasneje do 25. 11. 2020.
Obvezne priloge k zaključnemu poročilu so opredeljene
v pogodbi o sofinanciranju.
VII. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2020, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti pogodbe do najkasneje 30. 10. 2020. To pomeni, da je
do 30. 10. 2020 izdan račun oziroma, da so v primeru
uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do
vključno 30. 10. 2020.
Ministrstvo ne bo sofinanciralo dejavnosti, izvedenih pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju.
VIII. Upravičenost stroškov
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je upravičenka oziroma
upravičenec dostavil dokazilo o plačilu,
– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
– nastanejo v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah.
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Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor
sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške
lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki
jih prijaviteljica ali prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma
podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in
sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodostojnih listinah.
Ministrstvo sofinancira delo na projektu največ do
višine 20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na
obliko dela). Predavateljske in podobne ure (npr. igralske, vodenje delavnic) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo
sofinancira po naslednjem ključu (bruto znesek): za
osebe s srednješolsko izobrazbo največ 50 EUR bruto/uro, za osebe z višješolsko, prejšnjo visokošolsko ali
1. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ 60 EUR bruto/uro,
za osebe s prejšnjo univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo
izobrazbe največ 76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro,
za osebe z doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro.
Prijaviteljica/prijavitelj lahko pod postavko F – Posredni stroški uveljavlja splošne stroške poslovanja: telekomunikacije (telefon, internet), elektrika, ogrevanje,
komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški
za drobni pisarniški material ipd., obratovalne stroške
(npr. stroške najemnin, računovodstva, telefona, interneta, poštnin, pisarniških potrebščin …). Za te stroške zaključnemu poročilu ni potrebno prilagati računov, jih pa
mora izvajalec računovodsko voditi pri stroških projekta
in jih ministrstvu pokazati v primeru nadzora nad porabo.
Stroški ne smejo presegati 7 % porabljenih sredstev.
Ministrstvo pri potnih stroških prizna kot upravičen
strošek višino stroškov, ki veljajo za javni sektor v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12).
Ministrstvo bo prijaviteljice/prijavitelje projektov,
ki bodo sofinancirani, povabilo na uvodni sestanek in
podpis pogodbe. V prijavah lahko zato prijaviteljice/prijavitelji kot upravičen strošek predvidijo potne stroške
za udeležbo na uvodnem sestanku – višina potnih stroškov mora biti skladna z višino, določeno v prejšnjem
odstavku.
Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice
ipd., ki je plačan po ključu plačila za predavateljske in
podobne ure, opredeljene v tretjem odstavku tega poglavja, ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne bo sofinanciralo. Ministrstvo tudi ne bo sofinanciralo stroškov
investicij in daril.
Delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj/prijaviteljica vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do 100 % po tem
razpisu zahtevane lastne udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti
za organizacijsko delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo
10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.
IX. Predložitev prijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici in na sprednji
strani opremljene s tabelo na obrazcu NVO2020/Ovojnica.
V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih
storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je
natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta)
oddaje vloge (priporočene pošiljke).
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Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
X. Rok za predložitev prijave
Rok za oddajo prijav je 28. 2. 2020.
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan
roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali če je
zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Štukljeva cesta 44, Ljubljana. Prijave, ki bodo prispele
po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo zavržene
ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletnih straneh Gov.si, Zbirke, Javne
objave, šifra JR Enakost spolov 2020.
Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
– obrazec NVO 2020/Ovojnica,
– obrazec Projekt/2020 Prijava,
– obrazec Projekt/2020 Finančni načrt,
– vzorec pogodbe,
– obrazec za zaključno poročilo,
– obrazec za beleženje opravljenega dela (Poročilo
Delo/2020),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na dogodkih (Poročilo Prisotnost/2020),
– obrazec za vrednotenje dogodkov (Poročilo Vrednotenje/2020).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2020
Prijava in njegove priloge ter obrazec Projekt/2020 Finančni načrt je potrebno dostaviti v enem izvirniku (z
oznako »Original«) in treh fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v enem izvodu. Zaželeno je dvostransko
tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane
s spiralo ali vpete v mapo.
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnih obrazcih Projekt/2020 Prijava in Projekt/2020 Finančni načrt.
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo (obrazec Projekt/2020 Prijava)
z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma
zastopnica/zastopnik),
– izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec Projekt/2020 Finančni načrt),
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka G
obrazca Projekt/2020 Prijava), če izjave ne podpiše
oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot takšna navedena v evidenci AJPES.
Poleg tega prijava lahko vsebuje tudi:
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna zastopnica/zastopnik,
– če je prijaviteljica/prijavitelj prostovoljska organizacija, listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij.
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Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini,
ne po obliki. Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih Projekt/2020 Prijava in Projekt/2020 Finančni načrt, ali prijave, ki bodo oddane na predrugačenih
obrazcih, bodo zavržene.
XIII. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti
prijav
Postopek izbire bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministrice za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
3. 3. 2020. Odpiranje prijav ne bo javno.
Strokovna komisija bo na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih prijav. Odpirale se bodo
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene prijave, in sicer po vrstnem redu, po katerem so
bile predložene.
Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna,
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja prijav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse
formalne pogoje javnega razpisa.
XIV. Ocenjevanje prijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, ki so določeni v II.,
III. in V. točki tega javnega razpisa.
Če bo ugotovljeno, da prijaviteljica/prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.
V nadaljnji postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse
pogoje za kandidiranje na javni razpis.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev/prijaviteljic
zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve
o projektu, dejavnostih in načrtovanih stroških. Dodatno pojasnilo oziroma obrazložitev ne sme spreminjati
prijave. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
V skladu s 14. členom uredbe strokovna komisija
lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem
načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in
zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja/prijaviteljice. V primeru, da se prijaviteljica/prijavitelj ne bo
strinjal s predlagano spremembo finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen
v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
XV. Merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov prijaviteljic/prijaviteljev bodo
upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih
projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih projektov. Ocenjevanje poteka za vsako področje posebej,
za potrebe priprave predloga financiranja pa bodo projekti umeščeni na skupno lestvico glede na doseženo
število točk.

1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju
enakih možnosti žensk in moških
2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa
3. Učinkovitost metod dela
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne
skupine

Zelo ustreza Ustreza Manj ustreza Ne ustreza
(št. točk)
(št. točk) (št. točk)
(št. točk)
9
6
3
0
6
6
3

4
4
2

2
2
1

0
0
0
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Zelo ustreza
(št. točk)
5. Prispevek k odkrivanju in prepoznavanju neenakosti spolov 6
6. Prispevek k odpravljanju in preprečevanju neenakosti
6
spolov
7. Prispevek k izobraževanju in osveščanju o pomenu
6
enakosti spolov
8. Prispevek k odpravi stereotipov glede vloge spolov v družbi 6
9. Prispevek k spodbujanju enakosti spolov
6
10. Ustreznost načina evalvacije doseganja ciljev projekta
3
11. Preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov 3
12. Reference (s področja enakosti spolov) nevladne
3
organizacije
13. Reference (s področja enakosti spolov) nosilke/nosilca
3
projekta
14. Reference (s področja enakosti spolov)
3
sodelavk/sodelavcev projekta
15. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu
6
na področju enakih možnosti žensk in moških
SKUPAJ – MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK
75

XVI. Razdelitev sredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst
bo najmanj 10 % razpisanih sredstev dodeljenih izvajalki/izvajalcu projektov in programov prostovoljskih
organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na
javni razpis ne bo predloženo zadostno število prijav
prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom
37. člena ZProst dodeljena subjektom, ki niso prostovoljske organizacije.
Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega odstavka 37. člena ZProst sofinanciralo tudi projekte, ki
vključujejo prostovoljsko delo v skladu z ZProst, in sicer
tiste, ki bodo dosegli najvišje število točk.
Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija
na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na
doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do
porabe sredstev glede na vrstni red doseženega števila
točk ter v skladu z zgoraj navedenim načinom razdelitve
sredstev, in sicer na naslednji način:
Od 0 do 38 točk:
Nad 38 do 75 točk:

ni sofinanciranja
do 100 % od odobrenih sredstev

Ministrica bo na predlog strokovne komisije sprejela
sklep o izboru projektov, ki jih bo možno sofinancirati
v skladu s pogoji, določenimi v tem javnem razpisu, ter
tudi glede zneska (preostanek sredstev) za delno sofinanciranje zadnje umeščenega projekta glede na vrstni
red doseženega števila točk, ki bi ga še bilo možno sofinancirati glede na višino razpisanih sredstev.
V primeru, da bi dva ali več projektov doseglo enako število točk, bo imel pri dodelitvi sredstev prednost
projekt, ki bo pri XV. točki Merila za izbor projektov pri
merilu 1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in
ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških dosegel
večje število točk.
Zoper sklep o izboru projekta je dopustna pritožba
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, v roku
8 dni od vročitve sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v roku 15 dni od prejema pritožbe.
Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nadzor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter

Ustreza
(št. točk)
4
4

Manj ustreza
(št. točk)
2
2

Ne ustreza
(št. točk)
0
0

4

2

0

4
4
2
2
2

2
2
1
1
1

0
0
0
0
0

2

1

0

2

1

0

/

/

0

nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu
Projekt/2020 Prijava in obrazcu Finančni načrt/2020.
XVII. Informacije
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite po e-pošti gp.mddsz@gov.si. Zadnji dan za pojasnila
je 19. 2. 2020.
Zaradi načela enake dostopnosti do informacij bodo
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in odgovori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod
objavo javnega razpisa. Identifikacijski podatki organizacije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev
razpisne dokumentacije.
XVIII. Izid razpisa: prijaviteljice/prijavitelji bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja
prijav.
XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladnimi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo
pogodbe o sofinanciranju. Izbrane nevladne organizacije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi
pogodbe v roku 8 dni od dneva prejema sklepa o izboru
projekta. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejem
nica/prejemnik odstopil od svoje prijave za dodelitev
sredstev. Posamezna pogodba začne veljati z dnem, ko
jo podpišeta obe stranki.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 4110-206/2019

Ob-1282/20

Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z Letnim
programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki
ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij
v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali
rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče
bazenske tehnike v letu 2020
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega
uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju MIZŠ).
2. Prijavitelj
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo
občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stale
nove športne dvorane.
Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 se lahko prijavijo
občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stali
novi športni bazeni ali v lasti javne športne bazene, ki
bodo predmet rekonstrukcije.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
novogradnje javnih športnih dvoran in novogradnje ali
rekonstrukcije javnih športnih bazenov in pripadajoče
bazenske tehnike z namenom doseči boljšo in učinkovitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov skladno
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji
2014–2023.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne
športne površine za vse kategorije uporabnikov ter učinkovito koriščenje in ravnanje z javnimi športnimi objekti.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij
v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske
tehnike, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi
projektov v Načrt razvojnih programov za leto 2020 in
podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.
Sklop 1
Sofinancirale se bodo novogradnje športnih dvoran
v letu 2020.
Sklop 2
Sofinancirale se bodo novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike
v letu 2020.
5. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru sklopa 1 se sofinancirajo stroški gradnje
športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11.
2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do
31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje,
da je predana v uporabo. Stroški investicije v investicijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega
nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški
in niso predmet sofinanciranja.
V okviru sklopa 2 se sofinancirajo stroški gradnje
ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11.
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2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do
31. 8. 2022, pri čemer se za zaključek investicije šteje,
da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega
nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso upravičeni stroški
in niso predmet sofinanciranja.
6. Višina sredstev
Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2020, je 3.278.000,00 EUR.
Pravice porabe so, zagotovljene na PP 222010 – Investicije v športno infrastrukturo, na kontu 4320 – Investicijski transferji občinam.
Sklop 1
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 1
za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje
športnih dvoran v predvideni višini 409.750,00 EUR
vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od
2.000.000,00 EUR brez DDV. V primeru, da za sklop 1
kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem,
vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne
investicije brez DDV.
Sklop 2
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje sklopa 2
za leto 2020 znaša 1.639.000,00 EUR. MIZŠ bo sofinanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske
tehnike v predvideni višini 409.750,00 EUR vrednosti
celotne investicije. Investicija, ki je predmet prijave, ne
sme biti manjša od 2.500.000,00 EUR brez DDV in je
lahko predvidena za dvoranska kopališča ali kopališča
na prostem. V primeru, da za sklop 2 kandidirajo manj
kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno
razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do
zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez
DDV.
7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni
višini 1.639.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu
2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki
bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11.
2020.
Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni
višini 1.639.000,00 EUR morajo biti porabljena v letu
2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki
bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11.
2020.
8. Pogoji
Predlagane investicije se morajo izvajati v Republiki
Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Sklop 1
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Vadbena površina v novi športni dvorani ne sme biti manjša od 44 x 24 x 7 m2.
Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom javnega razpisa, kar se dokazuje
z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 2.000.000,00 EUR brez DDV.
Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz
naslova tega javnega razpisa.
Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2022.
Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
Prijavitelj je do zaključka javnega razpisa oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto
2019. MIZŠ je v spletni aplikaciji LPŠ občine poročilo potrdilo.
Prijavitelj je oddal poročilo o potrebah športne infrastrukture za obdobje 2020–2027 (poziv ministrstva
št. 4110-172/2019, z dne 11. 9. 2019, 11. 10. 2019 in 8. 11. 2019).
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Sklop 2
8.1

Dolžina športnega bazena ne sme biti manjša od 50 oziroma 25 m.

8.2

Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom razpisa, kar se dokazuje z investicijsko
dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.

8.3

Vrednost celotne investicije prijavljenega projekta ne sme biti manjša od 2.500.000,00 EUR brez DDV.

8.4

Prijavitelj mora predložiti izjavo o zaprtju finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz
naslova tega razpisa.

8.5

Gradnja se ni smela začeti pred 1. 1. 2020 in se bo zaključila najkasneje do 31. 8. 2022

8.6

Pridobljeno ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor.

8.7

Prijavitelj je do zaključka javnega razpisa oddal poročilo o realizaciji Letnega programa športa za leto
2019. MIZŠ je v spletni aplikaciji LPŠ občine poročilo potrdilo.

8.8

Prijavitelj je oddal poročilo o potrebah športne infrastrukture za obdobje 2020–2027 (poziv ministrstva
št. 4110-172/2019 z dne 11. 9. 2019, 11. 10. 2019 in 8. 11. 2019).
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje
Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega javnega razpisa.
Sklop 1
MERILO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Št.
Točkovanje
točk
Vrednost investicije brez DDV.
1–5 nad 5,0 mio EUR = 5 točk
(Vrednost ne sme biti manjša od 2.000.000,00 brez
nad 4,0 mio do vključno 5,0 mio EUR = 4 točke
DDV).
nad 3,0 mio do vključno 4,0 mio EUR = 3 točke
nad 2,0 mio do vključno 3,0 mio EUR = 2 točki
2,0 mio EUR = 1 točka
Uspešnost občine na javnih razpisih MIZŠ za športno
0–3 Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na javnem
infrastrukturo (brez sredstev ESRR) od leta 2010.
razpisu MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran:
v letu 2016 = 2 točki
v letih 2017 in 2018 = 1 točka
leta 2019 = 0 točk
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja
0–5 nad 1,8 % = 5 točk
v programe športa v letu 2019 glede na celotni
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občine.
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
Površina obstoječih pokritih športnih površin na
0–5 do 0,25 m2 = 5 točk
prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
programa športa v RS.
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk
Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali
1–5 Devet programov = 5 točk
v objektu, in sicer:
Osem programov = 4 točke
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
Šest programov = 3 točke
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
Štiri programe = 2 točki
potrebami;
Dva programa = 1 točka
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
Število športnih panog, za katere bo v objektu mogoče 1–5 nad 20 = 5 točk
organizirati vadbo in uradna tekmovanja v skladu
nad 15 do 20 = 4 točke
s pravili nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ).
nad 10 do 15 = 3 točke
nad 5 do 10 = 2 točki
do 5 = 1 točka
Ministrstvu je bilo posredovano poročilo s podatki
0–2 DA = 2 točki
o načrtovanih investicijah v športno infrastrukturo od
NE = 0 točk
leta 2020–2027 (za investicijo, ki je predmet prijave).
Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
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V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti,
ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino
pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni
skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
MIZŠ izda izbranemu prejemniku odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen
v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
MIZŠ bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju.
Sklop 2
MERILO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Št.
Točkovanje
točk
Vrednost investicije brez DDV.
1–5 nad 5,5 mio EUR = 5 točk
(Vrednost ne sme biti manjša od 2.500.000,00).
nad 4,5 mio do vključno 5,5 mio EUR = 4 točke
nad 3,5 mio do vključno 4,5 mio EUR = 3 točke
nad 2,5 mio do vključno 3,5 mio EUR = 2 točki
2,5 mio EUR = 1 točka
Uspešnost občine na javnih razpisih MIZŠ za športno 0–3 Prijavitelj od leta 2010 ni bil izbran na razpisu
infrastrukturo (brez sredstev ESRR) od leta 2010.
MIZŠ = 3 točke
Prijavitelj, ki je bil na razpisu izbran:
v letu 2016 = 2 točki
v letih 2017 in 2018 = 1 točka
leta 2019 = 0 točk
Odstotek vloženih finančnih sredstev prijavitelja
0–5 nad 1,8 % = 5 točk
v programe športa v letu 2019 glede na celotni
nad 1,4 % do 1,8 % = 4 točke
proračun lokalne skupnosti (prijavitelja), ki je razviden
nad 1 % do 1,4 % = 3 točke
iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na MIZŠ
nad 0,6 % do 1 % = 2 točki
s pomočjo spletne aplikacije LPŠ občine.
nad 0,2 % do 0,6 % = 1 točka
do 0,2 % = 0 točk
Površina obstoječih pokritih športnih površin na
0–5 do 0,25 m2 = 5 točk
prebivalca v lokalni skupnosti glede na načrtovanih
nad 0,25 m2 do 0,29 m2 = 4 točke
0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega
nad 0,29 m2 do 0,33 m2 = 3 točke
programa športa v RS.
nad 0,33 m2 do 0,36 m2 = 2 točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2 = 1 točka
nad 0,40 m2 = 0 točk
Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali
1–5 devet = 5 točk
v objektu, in sicer:
osem programov = 4 točke
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
šest programov = 3 točke
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
štiri programe = 2 točki
potrebami;
dva program = 1 točka
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših.
Število športnih panog, ki se bodo lahko izvajale
0–5 Po posameznih točkah
v objektu, kot so navedene po posameznih točkah:
(vsaj ena od naštetih):
1. plavanje, paraplavanje, plavanje-gluhi, plavanje –
DA = 1 točka
daljinsko, plavanje – sinhrono;
NE = 0 točk
vsaj ena od naštetih; DA/NE
2. vaterpolo;
3. triatlon, akvatlon, paratriatlon, kros triatlon; DA/NE
vsaj ena od naštetih; DA/NE
4. potapljanje-plavanje s plavutmi, potapotapljanje –
prosto potapljanje;
vsaj ena od naštetih. DA/NE
5. kajak kanu, parakajak, surf, veslanje;
vsaj ena od naštetih. DA/NE
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MERILO
7.

Število izvajalcev športnih programov oziroma
uporabnikov objekta (šola, vrtec, društvo …), ki bodo
objekt uporabljali za izvedbo nacionalnega športnega
programa Naučimo se plavati.

8.

Ministrstvu je bilo posredovano poročilo s podatki
o načrtovanih investicijah v športno infrastrukturo od
leta 2020–2027 (za investicijo, ki je predmet prijave).

Št.
Točkovanje
točk
1–6 nad 10 izvajalcev = 6 točk
9 ali 10 izvajalcev = 5 točk
7 ali 8 izvajalcev = 4 točk
5 ali 6 izvajalcev = 3 točke
3 ali 4 izvajalci = 2 točk
1 ali 2 izvajalca = 1 točka
0–2 DA = 2 točki
NE = 0 točk

Izbrani bodo tisti štirje prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru, da se na četrto mesto uvrstita dva ali
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti,
ki bo z investicijskim projektom bolj povečal površino
pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni
skupnosti.
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
MIZŠ izda izbranemu prejemniku odločbo o dodelitvi sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen
v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
MIZŠ bo z izbranim prijaviteljem sklenilo pogodbo o sofinanciranju
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
Sklop 1
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2020 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2022.
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2020 in veljavni načrt razvojnih programov.
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
Parafiran vzorec pogodbe.
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,
54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije
z DDV in viri financiranja.
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Sklop 2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11

Ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja.
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
Izjava, da se gradnja ni začela izvajati pred letom 2020 in da bo zaključena najkasneje do 31. 8. 2022.
Sprejet odlok o proračunu občine za leto 2020 in veljavni načrt razvojnih programov.
Izjava o ostalih virih za zaprtje finančne konstrukcije.
Parafiran vzorec pogodbe.
Podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta, izdelan skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06,
54/10 in 27/16). Priloži se tudi ostala investicijska dokumentacija (PIZ ali IP).
Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije
z DDV in viri financiranja.
Dokazilo o lastništvu zemljišča, kjer izvaja gradbena dela oziroma bodo gradbena dela izvedena.
Ustrezno pravnomočno upravno dovoljenje za poseg v prostor.
Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
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11. Način prijave in razpisni rok: rok za prijavo na
javni razpis je 27. 3. 2020. Pisne prijave na razpisnih
obrazcih pošljite na naslov Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom
za sklop 1: »Ne odpiraj sklop 1 (4110-206/2019)«, za
sklop 2: »Ne odpiraj sklop 2 (4110-206/2019)«. Na ovitku
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje
zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko, ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana. Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih v prilogah razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Posamezni
prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno investicijo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
12. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo dne
30. 3. 2020 opravila strokovna komisija. Odpiranje vlog
ne bo javno.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do
16. 4. 2020.
14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu
http://www.mizs.gov.si. Dodatne informacije so na voljo
na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa
vprašanja, ki bodo prejeta do 21. 2. 2020, bo odgovorjeno do 28. 2. 2020.
Izpolnjene razpisne obrazce v prilogah od 1 do 6
prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu
z 11. točko tega razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. U014-95/2019/3

Ob-1344/20

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena 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), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije
veterinarskim organizacijam, za območja posameznih
občin, za izvajanje:
– dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj
živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki
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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 veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali;
– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.
Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega
obsega zdravstvenega varstva živali v okviru posebnih koncesij, ki se določijo v skladu s 5. členom Uredbe o mreži javne veterinarske službe (Uradni list RS,
št. 54/08).
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba s posamezno veterinarsko organizacijo se sklene
po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja za posamezno 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 veterinarske organizacije, ki:
– imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu
s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske 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 začetih
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 raven slovenskega jezika,
– imajo na območju madžarske oziroma italijanske
narodnosti, zagotovljenega vsaj enega veterinarja, ki
obvlada osnovno raven madžarskega oziroma italijanskega 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 koncesije na določenem območju na obrazcih, ki so kot
priloga sestavni del tega razpisa, skupaj z zahtevanimi prilogami. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh
UVHVVR (spletno mesto: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-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 veterinarjev);
3. seznam vseh zaposlenih veterinarskih pomočnikov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Seznam veterinarskih pomočnikov);
4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – navedba delovnih izkušenj na področju veterinarstva in glede
izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali za veterinarje (izpolnjen Obrazec 4 – Delovne
izkušnje veterinarjev);
5. če je zaposleni veterinar tuj državljan, ki je študiral v tujini, fotokopijo odločbe o priznavanju poklicne
kvalifikacije ter potrdilo verificirane jezikovne organiza-
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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 organizacija 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 dodiplomskem ali podiplomskem študiju, potrdilo o jezikovnem
usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj
300 ur ali potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na
osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti (izpolnjen
Obrazec 7 – Narodne skupnosti);
8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum: navedba 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 zdravje 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) (izpolnjen Obrazec 10 – Popust na ceno režijske ure);
11. interni akt o organizaciji delovanja v primeru
pojava bolezni živali z navedbo vrste in števila zaščit
nih sredstev za obvladovanje bolezni živali, če obstaja
(izpolnjen Obrazec 11 – Obvladovanje kriznih situacij);
12. navedba številke koncesijske pogodbe za
opravljanje veterinarske dejavnosti DDD, če je pogodba
sklenjena 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 Obrazec 13 – Plačani prispevki).
Obvezne sestavine prijave so obrazci od 1 do vključno 13 skupaj z zahtevanimi dokazili, razen obrazca 7, če
prijavitelj ne uveljavlja območja občin, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.
Vložena prijava z izjavami prijavitelja je zavezujoča
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.
VI. Izbor
Za območje posamezne upravne enote oziroma
večjega števila občin bo izbrana tista veterinarska organizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala
največ točk po prednostnih merilih iz VII. in 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
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ne predložijo sporazuma, UVHVVR določi veterinarsko
organizacijo za območje posamezne občine (najmanjša
enota občina) glede na kadrovske zmogljivosti iz 5. točke 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 celotno območje upravne enote, prevzeti območje celotne
upravne enote. Če kadrovskih pogojev za celotno območje ne izpolnjuje, UVHVVR določi drugo najbližjo
veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.
VII. Prednostna merila po četrtem odstavku 3. člena 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,
ki predstavljajo zaokroženo celoto tako, da ima v vsaj
dveh od teh sedež ali podružnico: 14 točk;
– za območje ene cele upravne enote, v kateri ima
sedež ali podružnico: 12 točk;
– za območje 5 občin ali več, ki predstavljajo zaokroženo celoto in niso hkrati območje cele upravne
enote: 10 točk;
– za območje 4 občin, ki predstavljajo zaokroženo
celoto in niso hkrati območje cele upravne enote: 8 točk;
– za območje 3 občin, ki predstavljajo zaokroženo
celoto in niso hkrati območje cele upravne enote: 6 točk;
– za območje 2 občin, ki predstavljata zaokroženo celoto in nista hkrati območje cele upravne enote:
4 točke.
Zaokrožena celota je območje dveh ali več občin ali
upravnih enot, ki mejijo ena na drugo.
VIII. Prednostna merila za območje posameznih
občin po petem odstavku 3. člena Uredbe (ob izpolnjevanju pogojev se točke iz posameznih točk seštevajo):
1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije
(točke se seštevajo glede na ocenjevano območje)
– kdor ima verificirano veterinarsko organizacijo ali
podružnico znotraj posamezne upravne enote oziroma
občine, za katerega 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 ponedeljka do petka: 1 točka;
b) prihod do 90 min 24 ur vsak dan, vključno sobote, nedelje in prazniki: 3 točke.
3. način zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti 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)
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– interni akt o organizaciji delovanja v primeru pojava 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 dejavnosti ali pravnomočna odločba o izpolnjevanju pogojev za
izvajanje DDD (če obstaja): 2 točki.
5. kadrovske zmogljivosti (točke iz a) in b) se seštevajo, najvišji možni seštevek vseh točk je 5 točk)
a) Vsak nadaljnji veterinar nad izpolnjevanjem pogojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s polnim delovnim časom na vsakih začetih 300 KMG-MID
za celo območje, ki ga uveljavlja in zanj izpolnjuje pogoje), ki je:
– zaposlen s polnim delovnim časom na dan objave
razpisa: 2 točki;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, vendar najmanj 4 ure dnevno: 1 točka;
(točke iz posameznih alinej se seštevajo)
b) Za vsakega zaposlenega veterinarskega pomočnika na dan objave razpisa:
– zaposlen s polnim delovnim časom: 1 točka;
– v primeru zaposlitve za krajši delovni časa od polnega, 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 razpisa, deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.
7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvajanjem 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 razpisa deljeno s številom zaposlenih veterinarjev.
8. osnove za izračun cene za opravljanje veterinarskih 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 veterinarskega 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 veterinarskimi 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 celoti): manj 5 točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR
o odvzemu koncesije v zadnjih petih letih.
IX. Razpisna dokumentacija: seznam upravnih enot
in občin s številom registriranih kmetijskih gospodarstev,
ki so redile rejne živali, razen rib in čebel, je objavljen na
spletnih straneh UVHVVR (spletno mesto: https://www.
gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-var-
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no-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: javne objave). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno
dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni
UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje,
vsak delavnik med 9. in 12. uro, do vključno 2. 3. 2020.
X. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 2. 3.
2020. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za
pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva
2. 3. 2020, v primeru osebne dostave v glavno pisarno
UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana pa morajo biti
prijave vložene do vključno 2. 3. 2020, do 14. ure.
Prepozno prispele prijave se zavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene 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 odvzemati ali dodajati novih.
UVHVVR si pridržuje pravico za odpravo pomanjkljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.
Prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti ali jo prinese osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – NOV
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, Dunajska 22, 1000
Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni
naslov prijavitelja. V primeru, da prijava 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 naslov iz prejšnje točke, bo v VI. nadstropju
v sejni sobi UVHVVR, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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 oziroma 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 delovni dan do 24. 2. 2020
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 popravkov tega javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin
Ob-1313/20
Javni razpis
P7 2020 – Mikrokrediti
1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala
podjetja.
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Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugod
nih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom
kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih
procesov gospodarstva.
3. Viri financiranja
Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada
za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca
sklad skladov, upravlja SID Banka in
b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca
finančnega instrumenta.
Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj
10.000.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi
zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1.
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) je organiziran kot samostojni podjetnik, gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo,
ki ni v okviru izključenega sektorja/področja;
b) ima status mikro ali malega podjetja;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega
za polni delovni čas2. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del;
d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje
in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki
jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za
financiranje;
e) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko
najmanj šest mesecev;
f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
za načrtovane upravičene stroške;
h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom
ekonomsko upravičeno3;
i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno
v nadaljevanju javnega razpisa;
j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini
50 EUR ali več;
k) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
1
Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi
spremembami
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan
za polni delovni čas.
3
Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
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v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17);
l) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim
trgom;
m) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno
izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega
odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in
47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve držav
ljana tretje države;
n) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
2010/787/EU;
o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike
Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro ali malo podjetije
se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije
(ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
»Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh
zaporednih od zadnjih treh poslovnih let, imeti manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali bilančno
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR«.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se
prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Zagonsko podjetje oziroma start-up je pravna
oseba, ustanovljena po določilih ZGD-1, pri čemer
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
a) ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), vendar podjetje še ni pričelo s komercialno
prodajo;
b) posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let;
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za
financiranje še ni realiziral pozitivnega čistega poslovnega izida, ki bi presegal 3.000 EUR, pri čemer je
takšen pozitiven rezultat posledica izrednega priliva iz
naslova subvencij ali drugih spodbud države;
d) ima potencial rasti;
e) nima odvisnih družb;
f) ima najmanj enega zaposlenega;
g) ima zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno
večinski lastnik podjetja;
h) ima najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala;
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred
oddajo vloge za financiranje so realizirani letni prihodki znašali najmanj 5.000 EUR oziroma v kolikor
podjetje še ne posluje celo zaključeno poslovno leto,
morajo biti planirani letni poslovni prihodki najmanj
5.000 EUR, pri čemer tako planirane prihodke utemelji
s sklenjenimi prodajnimi ali terminskimi pogodbami ali
na drug ustrezen način.
Podjetje v težavah se šteje pravna oseba, za katero velja katera koli izmed naslednjih okoliščin:
a) je v postopku zaradi insolventnosti oziroma so
izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
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b) je mikro ali malo podjetje in posluje več kot
3 polna poslovna leta, če ima v zadnjem zaključenem
poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim
kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nakopičenih izgub v osebni družbi kapital zmanjšal za več
kot polovico;
c) je prejemnica pomoči za reševanje in posojila
še ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki oprav
ljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov
in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in
poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos
podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov,
internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali
tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in
gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti
z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene,
če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo
v poskusne in ostale znanstvene namene.
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge
dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati vse naslednje pogoje;
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega
poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem
načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov
v vlogi,
b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
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c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti4,
d) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 predvideno
poslovanje z dobičkom,
e) imeti v obdobju od leta 2020 do 2023 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji
25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 1/2 dobe
ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a.
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan
črpanja kredita.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene
stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja5.
Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni
omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino
25.000 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz
in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
stroški prehrane med delom).
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

4
Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vred
nosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj
ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
5
Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
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Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju
na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih
kreditov kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki
so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7 2020
– Mikrokrediti« je dostopen na ePortalu Sklada.
(2) Obvezne priloge:
a) zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so
bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih6;
c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske
družbe in samostojne podjetnike:
– na podlagi letnega poročila za leto 2018;
d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko
tvegano državo.
(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo, v primeru ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani
AJPES;
b) Ajpes obrazec BON-2 in medletne računovodske
izkaze za start up podjetja, ustanovljena v tekočem letu
in ki poslujejo prekratek čas, da bi pridobilo bonitetno
oceno S.BON-1 oziroma eS.BON.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 3 a) in 3 b).
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo
dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna
zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada
https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo
vlog s prilogami na ePortal Sklada: 17. 2. in 27. 2. 2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno
več oddati.
Vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku 27. 2.
2020 se kot prepozne zavržejo.

6
Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brezplačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko
staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.
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Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v roku treh delovnih dni po prijavnem roku in ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON
(AJPES),
(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja
– EBITDA.
Start-up podjetje, za katero javno objavljeni finančni
podatki ne obstajajo ali obstajajo in so zaradi kratkega
časa poslovanja neprimerljivi, Sklad oceni vlogo na podlagi presoje realnosti izpolnjevanja pogojev za status
zagonskega podjetja oziroma start-up.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem
»III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge,
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali
neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog
na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave
sorazmerno podaljša.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo
javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67,
02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64
ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
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13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep
Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne: 17. 12. 2019),
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)« za Vzhod št. 50-62111/18,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)« za Zahod št. 50-62121/18,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1).
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa,
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ter sheme pomoči de
minimis, priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance
(št. priglasitve M003-5665493-2018/I). Predvideno trajanje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe
Komisije.
Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stroške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvivalenta tržne obrestne mere7, se kredit obravnava kot
pomoč de minimis.
Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kreditojemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in
dnevu dodelitve pomoči de minimis.
Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v predhodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračunskem
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov8, če kreditojemalec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.
7
Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6)
8
Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kreditojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega
prevoza tovora.
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14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo
osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka,
elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali
osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega
upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju
pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Ob-1315/20
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
objavlja
javni razpis
Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
(SK75 2020)
1. Izvajalec: izvajalec produkta je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).
2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in višina sredstev na posameznega vlagatelja
Finančni instrument semenski kapital se financira:
a) v deležu 2/3 iz sredstev Evropskega sklada za
razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje
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EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca
sklada skladov upravlja SID banka d.d. in
b) v deležu 1/3 z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.
Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša najmanj
1.125.000 EUR. Višina odobrenih sredstev na posameznega vlagatelja je 75.000 EUR.
3. Predmet, namen in cilji produkta – Semenski
kapital – konvertibilno posojilo
Predmet produkta je semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna podjetja.
Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi,
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih
bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Sklad
tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje
(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih
raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso).
Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in
povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem
za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe
infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki
v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi
angeli ipd.).
Cilj javnega razpisa je:
– Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij
s potencialom hitre globalne rasti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji (podjetja), ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu
z določili iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. 6. 2014. Ob tem opozarjamo tudi na 3. člen
in 6. člen Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014,
ki natančno opredeljuje partnerska in povezana podjetja ter upoštevanje izračuna števila zaposlenih oziroma
finančnih zneskov v teh primerih;
2. so organizirana kot gospodarske družbe v obliki
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu), ki ni prevzela dejavnosti drugega podjetja,
še ni delila dobička in ni nastala z združitvijo, razen če
od registracije najstarejšega izmed podjetij, udeleženih
v združitvi, ni poteklo več kot 5 let;
3. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od
pet let (od datuma registracije do oddaje vloge);
4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so
ga/jo že preizkusili pri prvih strankah;
5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za
polni delovni čas;
7. imajo sedež v Republiki Sloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1. Vlagatelj ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma ni podjetje v težavah v skladu z Uredbo
Komisije EU št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, s Smernicami
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004,
str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS,
št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za
podjetje se šteje, da je v težavah, če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo zaradi nakopičenih izgub
izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
To je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se odštejejo
od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno
štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega
osnovnega kapitala. Podjetje, ki deluje manj kot 3 leta
od registracije, se ne šteje kot podjetje v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjuje merila za stečajni postopek oziroma je insolventno
v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP
(Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe).
2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT) in izvajalskih institucij ministrstva
(Javni sklad RS za podjetništvo (Slovenski podjetniški
sklad), Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije (SPIRIT Slovenija), Slovenski regionalno
razvojni sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje
vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene
s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med vlagateljem in MGRT oziroma izvajalskimi
institucijami MGRT niso bile pri že sklenjenih pogodbah
o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih
obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
5. Vlagatelj nima neporavnanega naloga za izterjavo državne pomoči zaradi predhodne odločbe Evropske
komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
6. Glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Vlagatelj ob prijavi na razpis nima blokiranega
transakcijskega računa.
8. Vlagatelj in družbeniki se strinjajo s Skladom kot
potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu
(priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno
z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno
pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili
v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklajevanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje.
9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z dejavnostjo družbe in/ali cilji, zaradi katerih je ustanovljena.
10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model.
11. Vlagatelj za isti namen ni in ne bo pridobil sofinanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
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(Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke
pranja denarja in financiranja terorizma.
13. V zadnjih 5 letih mu ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno zaradi nezakonite zaposlitve državljana
tretje države.
14. Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagatelja niso
v kazenski evidenci.
15. Vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri
tem se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot
jih določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU.
16. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen poslovni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.
17. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na
razpise P2, P2R, P2L in SI-SK in prejeli pozitiven sklep,
niso upravičeni do prijave na ta javni razpis.
18. Vlagatelj mora zagotoviti evidentiranje in spremljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali
ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
19. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme
nanašati na sledeče izključene dejavnosti:
(1) dejavnost, ki spada v naslednje ravni SKD20081
oziroma NACE Rev. 22:
– A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
– B 05: Pridobivanje premoga
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov
in mehkužcev
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s tobačnimi izdelki
– G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L: Poslovanje z nepremičninami
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in
poslovno svetovanje
– R 92: Prirejanje iger na srečo
– Storitev/naložbo povezano z:
– Informacijsko tehnologijo (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki
podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor,
1
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07 in 17/08).
2
Statistical classification of economic activities in
the EURopean Community (Uredba (ES) št. 1893/2006
(UL L 393, 30. 12. 2006, str. 1)).
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na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic
ali na področju pornografije;
– ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski
obliki.
– Bioznanostjo:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na
kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene
in gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in
znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se
uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.
– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
– Letališke infrastrukture, razen če so povezane
z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne
za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva
na okolje.
– Naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k
Direktivi 2003/87/ES.
5. Kreditni pogoji
Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR,
ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša
črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ
treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša
v roku največ sedmih mesecev od sklenitve pogodbe,
vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta
posojila je EUR. Prejemnik posojila se zaveže za črpani
in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene
obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti
pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti
dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve
tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0 % p.a.
Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila, je pet let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo
se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let.
Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila
znaša tri leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se
za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.
Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji
konverzije posojila v poslovni delež končnega prejem
nika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se
lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.
Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje
tranš in drugi pogoji financiranja so urejeni z vzorcem
Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne
dokumentacije.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni
poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da
pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila
o posameznem strošku.
Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje posojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslovanje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem
Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih
kreditov podjetja.

391

Stran

392 /

Št.

8 / 7. 2. 2020

Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investitorja je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev
investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam. Pri
tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli
druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in
investitorjem.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja
iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konvertibilnem posojilu.
Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2 v prejšnjih letih),
vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo
biti dvojno financirani.
Stroške, ki jih podjetje financira iz sredstev konvertibilnega posojila, mora podjetje voditi na ločenem kontu.
7. Vsebina vloge
Vloga za investicijo sklada v Družbo vsebuje:
1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga
te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti). Obvezni del
prijavnega lista so: Finančni načrt, Izjave podjetja, Izjava
od stanju državne pomoči, Vprašalnik za ugotavljanje
politične izpostavljenosti in Vprašalnik za ugotavljanje
povezanosti z visoko tvegano državo.
2. Prijavni vprašalnik – sklop vprašanj o podjetju,
produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašalnik vodi vlagatelja sistematično skozi ključna vprašanja
o podjetju.
3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe
ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna
razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta
v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja.
4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz
bilančnega dobička/bilančne izgube, vsi zadnji oddani
na AJPES na poenotenih obrazcih za državno statistiko
(zadnji računovodski izkazi), ki so na voljo – najmanj
zadnji medletni izkazi.
5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih
oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za
ključno osebje, če te že obstajajo.
6. Zaposlitve se dokazujejo na podlagi:
– M1 obrazca ZZZS.
– Kopije pogodb o zaposlitvi družbenikov.
7. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije
na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev
podatkov pri Finančni upravi Republike Slovenije.
8. Potrdilo o nekaznovanosti za vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za
vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
točke 1 do točke 8 in predložena v fizični obliki. Vloga
mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.
Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa oziroma odločitve o dodelitvi sredstev
na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe.
Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni
ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo
skrbnega pregleda najame na lastne stroške zunanjega
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izvajalca. Komisija v tem primeru pripravi poročilo o izvedenem skrbnem pregledu, ki je podlaga za odločitev
o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi konvertibilnega posojila.
Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov iz vloge. V primeru, da pride v času od oddaje vloge na javni razpis
in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu
do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno
zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene
v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške
strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja, selitev sedeža podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od
financiranja podjetja.
Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibilnem posojilu predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno
pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki
so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso
v nasprotju z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu
in določili javnega razpisa. V kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje
Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od
vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim
dokumentom.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se
kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge z obveznim pojasnilom, zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za
oceno vloge po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne
odpiraj – SK75 2020«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2020 je
do vključno 27. 3. 2020. Razpis bo odprt do porabe
sredstev.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum,
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki
ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog.
Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad
poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem razpisu.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
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11. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
0. Število doseženih točk v pred-selekciji
1. Podjetniška ekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3. Obseg ustanovitvenega vložka v podjetju v denarju
4. Prisotnost zasebnega investitorja
5. Finančno stanje oziroma zadolženost podjetja
6. Velikost in rast trga
7. Sposobnost vračila konvertibilnega posojila
8. Možnost prodaje lastniškega deleža Sklada
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za
ocenjevanje podjetja).
Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere do 40 točk, v sklopu ostalih
definiranih meril pa do 60 točk. Prag števila točk, nad
katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk.
Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog
direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so
pridobili več točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem
redu meril:
– pri merilu pred-selekcija,
– sposobnost vračila konvertibilnega posojila,
– inovativnost in tehnologija,
– podjetniška ekipa,
– možnost prodaje lastniškega deleža Sklada,
– velikost in rast trga,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
– vplačana višina kapitala in
– nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost
podjetja.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivni sklep o odobritvi vloge, lahko Sklad
zavrne investicijo.
Sklad lahko vlogo zavrne v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med
vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70 % ali je
npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju, če Sklad in podjetje ne uskladita
pogojev vstopa Sklada v lastništvo podjetja, če je prišlo
do spremembe podjetniške ekipe, če je Sklad pridobil
nove informacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene v prijavni dokumentaciji, če je prišlo do bistvenih
sprememb v lastniški strukturi, če je kateri od družbenikov tudi družbenik v podjetju, ki je že pridobilo sredstva
SK50, SK75 ali SK200 (ne velja za neodvisne zasebne
investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno
povečajo tveganje investicije s strani Sklada.
12. Obveščanje o izboru
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse
pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad
bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog
posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi
vloge.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada
www.podjetniskisklad.si. Zoper sklep o odobritvi oziro-
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ma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na
Upravno sodišče Republike Slovenije.
V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo
Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlagateljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu. Če se vlagatelj v roku 30 dni od prejema poziva
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od
podpisa pogodbe za pridobitev investicije. V tem primeru
Sklad zaključi vlogo vlagatelja za pridobitev investicije
na tem javnem razpisu.
13. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu
Pogodbe o konvertibilnem posojilu in obsega:
– izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
– mreženje na mednarodnih dogodkih;
– povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna
(start-up in scale-up) podjetja, ki vključuje tako finančne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-administrativno podporo, izobraževanje ter enotno promocijo
produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in
spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.
Podjetniki (družbeniki podjetja) so deležni vsebinske podpore v pred-selekciji, katere namen je pomoč
pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela,
pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in dodatna akumulacija zasebnega kapitala, pomoč pri smiselni
obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava
podjetnika (družbenikov podjetja) na predstavitev pred
zasebnimi investitorji ter pomoč pri celotni pripravi vloge,
tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.
Po podpisu pogodbe je prejemnik (družbeniki podjetja) deležen vsebinske podpore v obliki izobraževanja
po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanja z izbranim start-up
mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe
o konvertibilnem posojilu izberejo iz Seznama start-up
mentorjev. Seznam start-up mentorjev je objavljen na
spletni strani Sklada.
Prejemniki so dolžni 30 dni od podpisa pogodbe
o konvertibilnem posojilu s sklepom direktorja oziroma
zakonitega zastopnika družbe ustanoviti strokovni svet
družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje
pri strateških odločitvah na področju izobraževanja ter
pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovodje. V strokovnem svetu sodelujejo tudi izbrani start-up
mentorji.
V kolikor sredstva za izvajanje vsebinske podpore
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebinske podpore v letu 2020 ne bo izvedel oziroma jo bo
izvedel v skladu z razpoložljivimi drugimi sredstvi.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista
in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter
vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
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Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:
– Nina Urbanič, 02/234-12-61, nina.urbanic@podjetniskisklad.si,
– Rok Huber, 02/234-12-41, rok.huber@podjetniskisklad.si.
15. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis
na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in nasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep
Vlade RS št. 47602-1/2019/3, z dne 15. 1. 2019),
– Sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvo za leto 2020 z dne 4. 6. 2020 (sklep Vlade
RS št. 47602-11/2020/7),
– Poslovno finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep
Vlade RS št. 47602-31/2019/4, z dne 17. 12. 2019),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in nasl.),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP (2014-2020) za Zahod
št. 50-62112/2020 ter za Vzhod št. 50-62112/2020«,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združ
ljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe,
– Priglašene sheme pomoči pri Ministrstvu za
finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve
BE01-5665493-2020).
16. Državna pomoč in ostale zahteve
Semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki
je predmet tega javnega razpisa, ima status državne
pomoči skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči (št. priglasitve BE01-5665493-2019).
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku v okviru tega razpisa ne
presega dovoljenih zneskov naložb lastniškega kapitala skladno z določili 4. in 22. člena Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe. Višina državne
pomoči, prejete s konvertibilnim posojilom, znaša toliko, kolikor znaša glavnica posojila.
V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastniškega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa,
kumulira z vsako drugo državno pomočjo, tudi z de
minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stroški. Pomoč brez opredeljivih upravičenih stroškov se
lahko kumulira s katero koli drugo državno pomočjo,
ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de
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minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega
skupnega praga financiranja, določenega za posebne
okoliščine vsakega primera s to ali katero koli drugo
uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je
sprejela Komisija.
Končni prejemnik je dolžan še deset let od odplačila konvertibilnega posojila oziroma izhoda iz naložbe
v lastniški kapital hraniti vso dokumentacijo o Finančnem poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta posredovati vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki
jih ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti
Izvajalca finančnega instrumenta.
17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika: s pisno zahtevo, poslano
na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski
naslov: gdpr@podjetniskisklad.si lahko vlagatelj zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma
omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja
obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter
zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj meni, da se njegovi osebni podatki
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju
z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke
bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa
oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo: osebni podatki se
bodo prenašali v institucije EK ali druge institucije na
ravni EU. Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje
države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
JN-2278/2019-S-NAR-STO

Ob-1316/20

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in
promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
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javni razpis
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične
ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije
v letu 2020«
Na podlagi naslednjih določb:
– Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči
po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije
(št. 2016/C 262/01, UL C 262, z dne 19. 7. 2016),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 13/18),
– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,
– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike
Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS,
št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1),
– Programa dela STO za leti 2020 in 2021, ki ga
je sprejel Svet agencije na svoji 14. dopisni seji dne
27. 11. 2019, h kateremu je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo podalo soglasje dne 3. 12. 2019,
ter Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za
leti 2020 in 2021, ki jih je sprejel Svet agencije na svoji
17. redni seji dne 20. 10. 2019, h katerim je Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo soglasje
dne 14. 1. 2020.
I. 1 Naziv in sedež institucije financiranja in izvajanja javnega razpisa
Javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju STO).
Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Slovenije v letu 2020«, so v celoti zagotovljena finančna
sredstva na strani STO.
I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije
kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju
digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja
morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.
Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije
kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel
Slovenia.
2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev
skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji
(tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z višjo dodano vrednostjo).
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5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki
išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in
osebne koristi.
Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti
promocije na tujih trgih, s poudarkom na krepitvi splošne prepoznavnosti zaokroženih destinacij (t. i. vodilnih
turističnih destinacij) na tujih trgih:
Podporni cilji javnega razpisa so:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promocije slovenskega turizma na tujih trgih, obstoječih in nove
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij;
– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih
produktov turističnih vodilnih destinacij na tujih trgih;
– usmerjena promocija ponudbe turističnih vodilnih
destinacij za posamezne nosilne turistične produkte po
posamičnih makro destinacijah, s ciljem poenotene promocijske komunikacije nosilcev produktov na tujih trgih
pod blagovno znamko I feel Slovenia;
– osredotočenost na ciljne produktne segmente, ciljne skupine zahtevnejših, t. i. High value turistov
in prednostne tuje trge,
– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizadevanja za njihov ponoven obisk,
– pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone.
I. 3 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nasled
njih aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020, za učinkovitejši
nastop na tujih trgih:
– nadgradnja digitalnih orodij za upravljanje vodilnih
destinacij,
– pripravljalne in izvedbene aktivnosti splošnega
oglaševanja vodilnih destinacij v digitalnih in tiskanih
medijih,
– stroški priprave in organizacije študijskih potovanj,
– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov
z vplivneži,
– izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih destinacij.
I. 4 Upravičenci
Upravičenec do sredstev financiranja so organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij,
kot podrobneje opredeljeno v točki II. 2 razpisne dokumentacije, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije
turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin
na območju opredeljene vodilne destinacije. Upravičenec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru,
ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno
izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije in druge neprofitne
organizacije, ki deluje na področju turizma.
Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor
bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne
destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene
ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne
in zavržene.
I. 5 Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse zahteve in
pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa.
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Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine
celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja lahko STO zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev,
se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom
pogodbe, se pogodba o sofinanciranju ne bo sklenila,
sklep o sofinanciranju pa se razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko STO odstopi
od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer bo upravičenec
dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov
transakcijski račun do dneva vračila sredstev STO.
I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca, ki so določeni v poglavju IV. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.
2. Prijavitelj je pravna oseba, registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost
v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno
povezana s predmetom razpisa). Prijavitelj ima lahko
obliko zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, občine (v primeru, ko je vodilna
destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge
nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne
turistične organizacije, in druge neprofitne organizacije,
ki delujejo na področju turizma.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 evrov ali več na dan oddaje vloge).
4. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, in 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US
in 69/19 – odl. US).
5. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.
6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
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9. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov
(sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno
s prepovedjo dvojnega sofinanciranja iz javnih sredstev.
I. 5. 2 Posebni pogoji za kandidiranje
Posebni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo občin vodilne destinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno
občino, podporo te občine,
– v primeru, da vodilna destinacija obsega več občin, podporo vsaj 2/3 občin na območju vodilne destinacije. Občine, ki glede na obseg turizma sodijo v območje
vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne
rasti slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju
Strategija)1.
2. Prijavitelj se zavezuje, da bo v aktivnosti, ki jih bo
izvajal v okviru tega razpisa, vključeval tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega
delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije (v
kolikor le-te obstajajo oziroma že niso vključene v vodilno destinacijo in razpolagajo s turistično ponudbo) in se
povezal s ključnimi deležniki, ki delujejo na področju turizma znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi
združenji, kot prikazano v točki II.2.2 Nosilni produkti, te
razpisne dokumentacije.
3. Na območju ene vodilne destinacije bo sofinanciranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor
bo na razpis prijavljenih več organizacij iz iste vodilne
destinacije, ki bodo vsebovale soglasja istih občin (ene
ali več), bodo vse take prijave izločene kot neustrezne
in zavržene.
4. Prijavitelj se z oddajo vloge zaveže, da bo vodili
posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za vse transakcije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno
računovodsko kodo, ki jo bo navedel v Obrazcu št. 2 –
Izjava prijavitelja.
I. 5. 3 Ostali pogoji sodelovanja
Vloga prijavitelja mora biti skladna z namenom,
ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in
mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:
1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine,
med katere je zaželeno, da vključi tudi t. i. High Value
Traveller segment2.
2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost
na prednostnih tujih trgih kot opredeljeno v Programu
dela STO za leti 2020 in 20213 in skladno z usmeritvami
identifikacije tržnega potenciala4.
1
www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_dokumenti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf
Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019
Cerkno, ni zajeta v aktualni Strategiji in zajema območje
Občine Cerkno.
2
Definicija HVT segmenta: Zahtevnejši gost oziroma
t. i. High Value Traveller spada v segment turistov, ki se odločajo o izbiri destinacije, načrtovanja in rezervacije dopusta
v tujini.  To so predstavniki ciljne skupine, ki so za dopust
pripravljeni plačati več, bodisi zaradi izbire namestitvenega
objekta, nivoja vključenih storitev, izdatkov za prehrano ali
dodatnih doživetij. So turisti, ki svojega dopusta ne rezervirajo na podlagi kriterija najnižje cene temveč so za to, da
dopust preživijo v skladu s svojimi pričakovanji, pripravljeni
plačati ustrezno višjo ceno.
3
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/
kljucni-dokumenti-sto
4
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskavein-analize/identifikacija-trznega-potenciala
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3. Prijavitelj mora zagotoviti investicijo v digitalne
aktivnosti vsaj v deležu 30 % neposrednih upravičenih
stroškov.
4. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije
promocijskih sporočil sofinanciranih preko tega javnega razpisa obvezno vključiti logotip I feel Slovenia
in zaželeno tudi navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia
ter upoštevati Navodila STO glede uporabe celostne
grafične podobe, kot navedeno v Prilogi 1 tega javnega razpisa.
5. Načrtovana maksimalna višina sofinanciranja
upravičenih stroškov posameznih upravičencev je določena v Prilogi 4 te razpisne dokumentacije, za vsako
vodilno destinacijo v evrih brez DDV. Prijava prijavitelja, ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot
taka zavržena.
6. V okviru projekta se morajo izvajati aktivnosti,
skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi dokumenti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi
aktivnosti neposredno povezane z nastopom na (novih) tujih trgih.
7. Iz predložene finančne konstrukcije projekta
s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi
pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa
ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve
stroškov.
8. Izvedbene aktivnosti se lahko pričnejo izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, in sicer
od 1. 1. 2020 dalje. Če so se izvedbene aktivnosti
začele izvajati pred predložitvijo vloge za sofinanciranje, se pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo
preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno
zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom
oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
9. Izvedene aktivnosti prijavljenega projekta prispevajo k doseganju ciljev iz Strategije.
10. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna promocija turistične ponudbe, ki jo izvaja, skladna z nacionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo
izvaja STO.
11. V primeru izvedbe regijskih projektov priložite
pisno pooblastilo vsaj dveh oziroma več vodilnih destinacij znotraj makro destinacije, ki pooblaščajo vodilno
destinacijo za koordinacijo regijskega(ih) projektov, za
namen izvedbe projekta po tem javnem razpisu – ta
pogoj velja le za vodilno destinacijo, ki je koordinator
prijavljenega projekta.
I. 6 Višina sredstev za sofinanciranje
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STO je na podlagi veljavnih statističnih podatkov
iz leta 2018, izračunala delež tujih prenočitev posameznih vodilih destinacij glede na prenočitve za celotno Slovenijo in glede na razpoložljiva sredstva ter
skladno s cilji in namenom tega javnega razpisa, razdelila razpoložljiva finančna sredstva po tem javnem
razpisu, tako kot je predstavljeno v Prilogi 4: Vrednosti
sofinanciranja vodilnih destinacij.
V okviru celotne višine sredstev predmetnega javnega razpisa STO prizna pavšal v vrednosti
4.000 evrov za stroške koordinacije za tisto vodilno
destinacijo, ki bo prevzela vodenje regijskega projekta
za najmanj dve vodilni destinaciji znotraj ene makro
destinacije, pri čemer mora vodilna destinacija v regijskem projektu tudi aktivno sodelovati kot ena izmed
dveh ali več vodilnih destinacij. STO prizna stroške za

Št.

8 / 7. 2. 2020 /

Stran

največ osem regijskih projektov za ta javni razpis, oziroma največ dva regijska projekta po posamični makro
destinaciji. V kolikor bo oddanih več kot osem regijskih
projektov oziroma več kot dva po posamični makro
destinaciji, bodo do sredstev sofinanciranja regijskih
projektov upravičeni tisti prijavitelji, katerih vloga koordinatorja regijskih projektov bo bila časovno oddana
prej, skladno z načinom oddaje vloge in kot navedeno
v točki I. 13 Roki in način prijave na javni razpis.
Sredstva za javni razpis so razpoložljiva v proračunskem letu 2020 oziroma do porabe sredstev.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvideni časovnici javnega razpisa in po prejemu vseh vlog
prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo finančnih
sredstev STO ali pa se jih ustrezno prerazporedi znotraj obstoječega proračunskega leta v okviru obstoječega finančnega načrta STO za leti 2020 in 2021.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS
do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Dinamika sofinanciranja bo določena s pogodbo
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem,
skladno s finančnim načrtom STO za leti 2020 in 2021
in v odvisnosti od razpoložljivosti finančnih sredstev.
Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti finančnih sredstev in Programa dela STO za ta namen.
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe
na finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni
razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja
s predlogom STO, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
I. 7 Zahtevki za izplačilo
Roki za oddajo obdobnih in/ali zaključnih Zahtevkov za izplačilo so:
1. Obdobni rok: 19. 5. 2020, do 24:00,
2. Obdobni rok: 15. 7. 2020, do 24:00,
3. Zaključni rok: 24. 11. 2020, do 24:00.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo
upravičenih stroškov v največ dveh delih oziroma preko največ dveh Zahtevkov za izplačilo. Upravičenec
pošlje v zaprti kuverti Zahtevek z zahtevanimi dokazili
in Vsebinskim poročilom pisno po pošti na sedež STO,
skladno s poglavjem V. Postopek preverjanja zahtevka
za izplačilo in način financiranja tega javnega razpisa
in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega
naslova in naslova prejemnika še navedbo: »Ne odpiraj – Zahtevek za izplačilo – JR Vodilne destinacije«.
I. 8 Način izbora vlog za sofinanciranje
Postopek javnega razpisa in ocenjevanje vlog bo
vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa
(v nadaljevanju: komisija), ki jo je s sklepom imenovala
direktorica STO.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji
prijavitelja na ta javni razpis. Če komisija ugotovi, da
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga
pa se zavrne.
Pravočasne, pravilno označene in popolne vloge
komisija oceni na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega razpisa.
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I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge na podlagi naslednjih meril:
Št.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.
5.
6.

Merilo
Celovitost projekta
Podpora turističnega gospodarstva
Celovit načrt promocije
Nagovarjanje zahtevnejšega t. i. high value turista
Promocija turistične ponudbe na več tujih trgih
Promocija turistične ponudbe izven glavne sezone
Promocija trajnostno naravnane turistične ponudbe
Skladnost s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021
Povezovanje vodilnih destinacij znotraj makro destinacije v regijske projekte
SKUPAJ

Maksimalno št. točk
35
15
15
5
20
20
10
10
5
100

Maksimalno število točk je 100.

Način ocenjevanja vlog in pomen posameznih meril
za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točki III.
Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev
za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.
Vsako vlogo ocenita dva ocenjevalca. V kolikor se
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta
za več kot 15 točk, to vlogo oceni še tretji ocenjevalec.
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi
povprečja najbližjih dveh ocen. V primeru, da je razlika
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.
Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle
prag najmanj 50 točk.
Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje, ki bodo presegle prag 50 točk, predlaga za
sofinanciranje vloge po vrstnem redu števila dobljenih
točk od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
V primeru, da se kateri od prijaviteljev ne odzove na
poziv STO k podpisu pogodbe o sofinanciranju v opredeljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev
razveljavi.
I. 10 Shema financiranja
Sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa se ne
šteje za državno pomoč oziroma pomoč po pravilu »de
minimis«. Pri čemer mora prijavitelj spoštovati naslednja
določila:
– da izvaja dejavnost, ki je namenjena nevtralnemu zagotavljanju informacij o lokalni nastanitvi, ne pa
oglaševanju nekaterih določenih nastanitev ali zgolj nekaterih ponudnikov oziroma komercialnih izdelkov, ki
konkurirajo na trgu in so običajno gospodarske narave,
kot so prodaja vstopnic, infrastruktura za rezervacije,
prodaja turistične literature ali spominkov, prodaja počitniških namestitev in oglaševanje;
– da izvaja dejavnost v okviru zagotavljanja splošnih informacij in v okviru funkcije splošnega obveščanja
javnosti, ki ne smejo vsebovati oglaševalskih površin ali
funkcij rezervacije, ki se običajno uvrščajo med gospodarske dejavnosti po naravi dejavnosti;
– da, v kolikor opravlja gospodarske in negospodarske dejavnosti, da se javno financiranje, zagotovljeno
za negospodarske dejavnosti, ne more uporabljati za
navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti,
kar prijavitelj oziroma upravičenec zagotavlja z ločeno
knjigovodsko evidenco.
I. 11 Obdobje sofinanciranja, upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s Programom dela STO za leti 2020 in 2021.

Upravičenci lahko uveljavljajo upravičene stroške,
ki so nastali od 1. 1. 2020 do vključno 15. 11. 2020.
Upravičenec mora dokazovati z dokazili, da je bila aktivnost izvedena v tem obdobju. V kolikor se je aktivnost
izvajala pred 1. 1. 2020 in se nemoteno nadaljuje po
1. 1. 2020, mora upravičenec jasno razmejiti te stroške
na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so potrebni za predložitev Zahtevka za izplačilo ter dodatno
dokumentirati s pravno podlago (naročilnica, pogodba)
za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki
utemeljujejo fizično izvedbo te aktivnosti v upravičenem
obdobju.
I. 11. 1 Upravičeni stroški
STO prizna kot upravičene stroške tiste, ki so neposredno povezani s predmetom tega javnega razpisa
kot neposredne stroške.
STO prizna prijavitelju kot neposredne stroške naslednje stroške:
1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen
oglaševanja:
– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali digitalnega eksperta, npr. za pripravo medijskega načrta,
promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo
poročila o uspešnosti izvedenih aktivnosti,
– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pripravo oglasov,
– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih aktivnosti (npr. tisk gradiv, postavitev pristajalne spletne
strani, drugih fizičnih ali digitalnih storitev, ki niso navedeni v prvih dveh zgornjih alinejah te točke, so pa nujno
potrebni za izvedbo aktivnosti).
2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju,
kjer se vrši oglaševanje, vključno s tehničnim serviranjem oglasov (zakup AdServerjev, dostava gradiv ipd.).
Mediji za katere se priznavajo upravičeni stroški za
izvedbo medijskega zakupa so:
– tuji digitalni mediji,
– tuji tiskani mediji.
STO bo v okviru neposrednih stroškov pod točko
1. in 2. priznal:
– do maksimalno 40 % neposrednih upravičenih
stroškov za storitve zunanjih izvajalcev,
– minimalno 60 % neposrednih upravičenih stroškov za izvedbo medijskega zakupa.
To določilo velja zgolj v primeru izvajanja aktivnosti
promocije z oglaševanjem v medijih.
3. Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih
destinacij:
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– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih
spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja kanalov družbenih omrežij vodilnih destinacij (npr. programiranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebinskih in/ali tehničnih migracij ali integracij med različnimi
digitalnimi orodji ipd.);
– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin
za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih kanalih vodilnih destinacij: splet, mobilne aplikacije, družabna omrežja in drugih komunikacijskih kanalih (npr. grafično oblikovanje vsebin, storitve fotografiranja, produkcija
promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale,
reprodukcija foto/video gradiva, priprava besedil ipd.);
– stroški analiz in raziskav, povezanih z definiranjem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje
destinacije (npr. analiza HVT segmenta v sklopu person,
identifikacija tržnih potencialov za HVT segment, marketinška strategija ipd.);
– stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti
delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij in kanalov
družbenih omrežij, kot lastnih kanalov vodilnih destinacij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in
njena interpretacija.
4. Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev: informacijski sistemi za
upravljanje destinacij, sistemi za upravljanje s spletnimi
stranmi, spletni zemljevidi, druga analitična orodja ipd.
5. Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje
novinarje, tuje organizatorje potovanj ali tuje turistične
agencije:
– stroški identifikacije in/ali stroški agencije za privabljanje medijev ali drugih deležnikov iz področja turizma, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) tujem(ih) trgu(ih)
medija ali turistične agencije/organizatorja potovanj;
– stroški namestitev in prevoza za posamezne udeležence študijskih potovanj;
– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco
vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu
vodene aktivnosti;
– stroški storitev za izkustvo doživetja (npr. zippline, vožnja z gondolo, s čolnom ali pletno ipd.), vstopnin
(npr. znamenitosti, muzeji, druga doživetja ipd.) ali najema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivnosti predstavnika(e) medija(ev) oziroma predstavnika(ov)
tujih organizatorjev potovanj ali turističnih agencij, povezanih z izvedbo študijskega potovanja.
6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov
z vplivneži:
– stroški identifikacije (tujih) vplivnežev in/ali stroški
agencije za privabljanje (tujih) vplivnežev, ki aktivno deluje na ciljnem(ih) trgu(ih), ki ga pokriva vplivnež;
– stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški
vstopnin, doživetij in najema opreme za vplivneža in
stroški vodenja usposobljenega vodnika z veljavno licenco vključno s prevoznimi stroški in stroški vstopnin
in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika
v sklopu vodene aktivnosti za vplivneža;
– stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti
vplivneža;
– stroški storitev izvedbe aktivnosti vplivneža v obliki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na tujih
trgih, ki ne vključuje stroškov v vseh ostalih alinejah te
točke. V tem primeru mora prijavitelj obvezno priložiti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku
za izplačilo z jasno opredeljenim obsegom storitev, ki
je predmet te pogodbe;
– stroški odkupa foto ali video gradiva posnetega
na območju vodilne destinacije s strani vplivneža s pre-
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nosom izključnih materialnih avtorskih pravic na vodilno
destinacijo in STO.
7. Stroški izvedbe regijskih projektov ali drugih povezovalnih projektov med vodilnimi destinacijami in/ali
nosilnimi produktnimi združenji:
– stroški izvedbe regijskih projektov, enakovrstni
neposrednim upravičenim stroškom od točke 1. do
vključno točke 6., v sklopu točke I. 11. 1 Upravičeni
stroški te razpisne dokumentacije;
– stroški koordinacije in vodenja vodilne destinacije,
ki je prevzela regijski projekt v izvedbo po pooblastilu
vsaj dveh vodilnih destinacij v makro destinaciji, kot pavšalno določen znesek 4.000 evrov.
Za vse upravičene stroške velja, da le-ti lahko nastanejo zgolj pri izvedbi tistih aktivnosti, kateri učinki
vodijo do splošne promocije zaokroženega območja
vodilne destinacije, ne favorizirajo posamičnih ponudnikov turističnih produktov ali storitev v vodilni destinaciji
in podajajo informacije o ponudnikih ali konkretnih turističnih produktih v vodilni destinaciji na nevtralen način.
Prijavitelj mora v vlogi obvezno zagotoviti investicijo v digitalne aktivnosti vsaj v deležu 30 % neposrednih
upravičenih stroškov.
STO prizna pavšalni znesek v vrednosti
4.000,00 evrov koordinatorju regijskega projekta za
stroške, ki so neposredno povezani s koordinacijo in
vodenjem regijskega projekta, kot predloženo v vlogi
vseh sodelujočih prijaviteljev (vodilnih destinacij).
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški, kot opredeljeno v nadaljevanju:
– davek na dodano vrednost,
– stroški oblikovanja, priprave in izvedbe posamičnih spletnih strani destinacij, mobilnih aplikacij, kanalov
družbenih omrežij posamičnih destinacij, ki so del vodilne destinacije, v tistih primerih, ko ena vodilna destinacija združuje več posamičnih destinacij;
– vsi stroški, ki so povezani s konkretnim izpostav
ljanjem plačljivih storitev ponudnikov na način, da bi se
jih favoriziralo pred drugimi ne le znotraj vodilne destinacije temveč tudi izven nje, kar bi lahko povzročilo
izkrivljanje konkurence;
– stroški storitev prevajalcev za lektoriranje in prevajanje oglasnih sporočil in drugih vsebin ter jezikovno
redakcijo v tuje jezike;
– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem
povezanih svetovalnih storitev, ki niso povezane s predmetom javnega naročila in vsebinsko prijavo projektov
upravičenca;
– stroški sodelovanja na turističnih sejmih, work
shopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konferenčne dvorane, stroški najema opreme, pogostitve na
dogodkih ipd.);
– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega
turističnega produkta destinacije ali vodilne destinacije
oziroma ponudnikov turističnih storitev;
– stroški upravljanja ali najema oziroma plačila licenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on-line
booking ipd.);
– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje
promocijskih izdelkov (npr. spominki) ter deljenja le-teh
različnim javnostim ali drugim posameznikom (npr. drugi
brandirani promocijski artikli), samostoječa stojala (t. i.
pingvin ipd.) in drugi promocijski izdelki;
– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje
ali deljenja promocijskih materialov (npr. destinacijske
brošure, letaki ipd.);
– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic
za sejemske nastope ali druge dogodke;
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– stroški prehrane ali degustacij v sklopu organizacije študijskega potovanja in vsi ostali stroški, ki niso
eksplicitno navedeni med upravičenimi stroški v točki 5.
Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje novinarje,
tuje organizatorje potovanj ali tuje turistične agencije in
v točki 6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži;
– stroški razvoja, oblikovanja in izvedbe množičnih
ali drugih dogodkov v vodilni destinaciji ali izven nje;
– stroški dela zaposlenih in najema zunanje delovne sile (npr. študentov);
– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev,
najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentance, materialni stroški, amortizacija, stroški računalniške
opreme in z njimi povezanih naprav vključno s prenosnimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma
sodelujoči partnerji v projektu potrebujejo za izvajanje
rednih aktivnosti;
– stroški vseh ostalih aktivnosti, ki jih STO že financira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski
nastopi, študijske ture …) in kar ni predmet sofinanciranja javnih razpisov MGRT oziroma drugih nacionalnih
in lokalnih javnih institucij v Sloveniji in v Evropski uniji;
– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani
z vlogo prijavitelja.
I. 11. 2 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči je enotna in znaša do vključno
70 % vrednosti upravičenih stroškov projekta prijavitelja.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta posameznega prijavitelja oziroma vodilne destinacije je predvidena v maksimalnem znesku kot opredeljeno v Prilogi 4:
Vrednosti sofinanciranja vodilnih destinacij, tega javnega razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, opredeljenih
v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril in izpolnjevanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil,
prejme največje možno število točk.
V primeru, da prijavitelj ne prejme največjega možnega števila točk, se mu znesek sofinanciranja za vsako manjkajočo točko do vseh točk zmanjša proporcionalno, v vrednosti odstotne točke, glede na vrednost predvidene maksimalne višine vrednosti sofinanciranja oziroma vrednosti prijavljenega projekta, v kolikor je le-ta
manjša od predvidene. Vrednost točke po merilih iz
točke I. 9 Merila za ocenjevanje vlog je pri končnem izračunu upravičenih sredstev sofinanciranja upravičenca,
enakovredna odstotni točki (100 točk = 100 %).
I. 11. 3 Način financiranja
Upravičenec izkazuje upravičenost stroškov za izvedene aktivnosti z naslednjimi dokazili in poročili:
– obdobno ali zaključno vsebinsko poročilo o izvedbi aktivnosti,
– obdobno ali zaključno finančno poročilo o izvedbi
aktivnosti,
– dokazila za dokazovanje upravičenosti posamezne vrste upravičenih stroškov glede na določila tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V kolikor bo upravičenec oddal le en Zahtevek za
izplačilo, potem oddaja vsebinsko in finančno poročilo
kot zaključno poročilo. Sicer se šteje, da je prvi Zahtevek
za izplačilo obdoben in je obvezna priloga obdobno poročilo, drugi Zahtevek za izplačilo pa zaključen in mora
zajemati celovit obseg aktivnosti in vključiti vsebino in
finance tudi iz obdobnega poročila.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov po
posameznih vrstah upravičenih stroškov in način poročanja so podrobneje predstavljeni v poglavju III. Podrobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih
dokazil in v poglavju V. Postopek preverjanja zahtevka
za izplačilo in način financiranja.
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I. 12 Zahteve glede nadzora izvedbe aktivnosti
STO je odgovoren za nadzor nad izvajanjem sofinanciranja. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem aktivnosti, katere sofinanciranje se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, v času veljavnosti pogodbe med
STO in upravičencem, še 2 leti po zaključku projekta.
Upravičenec bo moral STO predložiti vse dokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in
ostalo dokumentacijo mora upravičenec hraniti skladno
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter
rezultate aktivnosti. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen v roku
najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju
samem.
I. 13 Roki in način prijave na javni razpis
Roka za oddajo vlog sta: 5. 3. 2020, do 24:00 in
8. 5. 2020, do 24:00. V primeru, da bodo razpoložljiva
sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma
objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi strinja. Vse stroške povezane s pripravo in oddajo vloge
nosi prijavitelj.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka VI. Navodila za pripravo
vloge.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agencija
Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje do roka
za oddajo vlog.
Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se
vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje
vloge šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se
vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, ko STO vlogo prejme. Osebno se vloga lahko
odda v Glavni pisarni STO, na Dimičevi 13, 1000 Ljub
ljana (3. nadstropje), v času uradnih ur od ponedeljka
do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za
oddajo vlog.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti
(zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav »Ne odpiraj – Vloga
– Turistična promocija Slovenije na tujih trgih – Vodilne
destinacije« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpremni obrazec.
I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sedežu STO najpozneje v 8 dneh po datumu za oddajo vlog.
Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog
bodo objavljene na spletnih straneh STO: https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravočasnost, pravilno označenost in formalno popolnost prispelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno
prispele vloge se ne bodo obravnavale, temveč bodo
s sklepom zavržene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje,
katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vlo-
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ge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge
ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je STO prejela v postopku dodelitve
sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija v pozivu
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za ocenjevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
se kot neustrezna zavrne.
I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma
obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva
odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije,
spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
oddano vlogo in zagotavljati STO in drugim nadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno z zakonodajo Republike
Slovenije še 10 let po zaključku projekta.
Upravičenec mora voditi in spremljati porabo prejetih sredstev računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled
nad namensko porabo sredstev.
I. 17 Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo
prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s Splošno uredbo
GDPR in ZVOP-1.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more
pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo STO lahko
domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO
posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in
drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo
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in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in
o izvajanju pogodbe o sofinanciranju. Nadalje je namen
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni
podatki se bodo obdelovali tudi za namene učinkovitega
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki
jih uporablja ali jih je dolžna uporabljati STO in njeno
resorno ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih projektih so javnega značaja in se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv projekta in znesek javnega sofinanciranja. Objave podatkov
o projektu in upravičencih do sredstev bodo izvedene
v skladu z ZDIJZ.
Prijavitelj mora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.
I. 18 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na
sedež STO. Zaželen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR vodilne destinacije«.
Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času
uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,
od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo
prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 2. 3. 2020
do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 5. 2020
do 12. ure.
STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana
vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge
oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 3. 3. 2020
do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 6. 5. 2020
do 24. ure.
Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/razpisi-sto.
STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje,
natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni
strani: https://www.slovenia.info/razpisi-sto.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in
spremembah sproti obveščeni preko spletne strani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.
Javna agencija Republike Slovenije
za trženje in promocijo turizma
Št. 6102-1/2020-1

Ob-1273/20

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 7. februarjem 2020 odpira Javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(razpis Slovenj Gradec-PrP-2020). Zbiranje vlog bo
potekalo do 9. marca 2020. Besedilo razpisa, merila in
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prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa
na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1278/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja
Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine
v tuje jezike v Sloveniji za leto 2020 (v nadaljevanju:
JR4-PS-2020).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 7. 2. 2020 in se izteče
dne 9. 3. 2020.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1322/20
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06,
90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12,
106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 107/17,
64/18 in 4/20) ter Sklepa o planu zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev za leto 2020 ter izvedbi javnega
razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj
otrok in šolarjev v letu 2020, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok
in šolarjev v letu 2020
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev
zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili
večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so
registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) ne bo izbral organizatorja:
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene hujše nepravilnosti ali če je za izvedbo letovanja
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala
v preteklosti;
– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovljene nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega
letovanja.
Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na tem razpisu, če ima
neporavnane obveznosti do Zavoda iz preteklih razpisov
za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje,
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za sofi-

nanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša
v letu 2020 1.846.149,60 EUR. Sredstva, dodeljena s tem
javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
IV. Merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po
naslednjem vrstnem redu:
1. Zagotovitev nižjega prispevka staršev.
2. Zagotovitev zdravstvenega letovanja na morju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak
obseg sredstev za večje število otrok in šolarjev, določenih v Sklepu o planu zdravstvenega letovanja otrok
in šolarjev za leto 2020 in izvedbi javnega razpisa za
izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in
šolarjev v letu 2020.
V. Splošni pogoji:
1. Zavarovanim osebam bodo zagotovljene pravice
v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu:
Pravila).
2. Zdravstveno letovanje otrok in šolarjev ne bo
krajše od 7 dni.
3. Izbor otrok in šolarjev bodo opravili osebni zdravniki otroškega in šolskega dispanzerja skladno z določili
tega razpisa.
4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacitetami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.
5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana,
pripravljena po veljavnih standardih.
6. V okviru letovanja bodo zagotovljene načrtovane
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo
in športne dejavnosti.
7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno
osebje.
8. Organizator bo zagotovil prevoz otrok in šolarjev
na/iz zdravstvenega letovanja.
9. Cena vključuje vse stroške, ki so vezani na organizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdravstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stroške prevoza itd.).
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno po
pošti, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do 12. ure, ali
priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2. 2020.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno preveriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu napisan naziv in naslov
pristojne območne enote Zavoda. Naslove območnih
enot najdete na www.zzzs.si, v Telefonskem imeniku
Slovenije, po telefonu na številki 30-77-200.
(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ljubljana
Miklošičeva c. 24
1000 Ljubljana).
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis – Zdravstveno
letovanje otrok in šolarjev«
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
vlog, nosijo organizatorji sami. Območna enota Zavoda
oziroma Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te
stroške, ne glede na potek in izid postopka. Če vloga ne
bo označena na navedeni način, Zavod ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge
ali njeno prezgodnje odpiranje.
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VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob
9. uri, na pristojni območni enoti Zavoda.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna
označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih
vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.
Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval,
temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo
s pristojno območno enoto Zavoda pogodbo za sofinanciranje zdravstvenega letovanja za leto 2020.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do
dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2020.
Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na
elektronski naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda, s pripisom
»Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok
in šolarjev« ali
– darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila –
Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-1323/20
Na podlagi 50., 51. in 53. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03
– prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04,
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44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09,
30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14,
107/17, 64/18 in 4/20) ter Sklepa o planu skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2020 in izvedbi javnega
razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene
rehabilitacije v letu 2020, objavlja Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene
rehabilitacije v letu 2020
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev
(v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene
rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom,
sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem
omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.
II. Pogoji za udeležbo vlagatelja, ki je organizator
obnovitvene rehabilitacije
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so
registrirani v skladu z Zakonom o društvih.
Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Pravila) mora biti vlagatelj reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki
ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno združenje po medicinski diagnozi iz 50. oziroma 51. člena
Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (prvi odstavek 53. člena
Pravil).
Če za posamezno medicinsko diagnozo iz 50. ali
51. člena Pravil reprezentativna invalidska organizacija
iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) za izbiro organizatorjev
pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro
organizatorja humanitarna organizacija za kronične bolnike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan
ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, in je hkrati interesno združenje za kronično
bolezen iz 50. oziroma 51. člena Pravil, za katero organizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko usposabljanje (drugi odstavek 53. člena Pravil).
III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje,
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za
sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije znaša v letu 2020 3.640.499,30 EUR. Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
IV. Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju vlog
in izbiri organizatorjev
1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede
na planirano število ob določenih sredstvih: 0–2 točki.
Po tem merilu se bo vrednotilo število udeležencev,
ki jim bo izbrani vlagatelj omogočil koriščenje skupinske
obnovitvene rehabilitacije. Največje možno število točk
je dve.

403

Stran

404 /

Št.

8 / 7. 2. 2020

število udeležencev
do 30 % glede na plan Zavoda
od 31 % do 70 % glede na plan Zavoda
71 % in več glede na plan Zavoda
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število točk
0
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2

2. Zagotovitev programa rehabilitacije, ki bo celovit
in bo vključeval optimalni delež fizikalne terapije in aktivnosti za socialno vključenost: 0–3 točke.
Po tem merilu se bo vrednotilo število in pogostost
storitev fizikalne terapije, ki jih bo izbrani vlagatelj omogočil uporabnikom skupinske obnovitvene rehabilitacije.
Največje možno število točk je tri.
pogostost fizioterapije
5 krat v 7 dneh
6 krat v 7 dneh
7 krat v 7 dneh

število točk
1
2
3

3. Predložitev priporočila ustreznih klinik, inštitutov
ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih strokovnjakov s področja medicine, da je vlagatelj primeren
za organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije. Po
tem merilu bo vlagatelj, ki bo priložil vsaj eno priporočilo, pridobil eno točko. Več priporočil ne prinaša večjega
števila točk.
Priloženo priporočilo
da
ne

število točk
1
0

V primeru, da zberejo vlagatelji enako število točk
ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot
je predvideno, se program razdeli po sorazmerni strukturi števila prijavljenih udeležencev.
V. Splošni pogoji
1. Zavarovanim osebam se mora zagotavljati pravice v skladu z določili Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in z določili Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
2. Izbira udeležencev skupinske obnovitvene rehabilitacije ne bo pogojevana s članstvom v društvu.
3. Udeleženci skupinske obnovitvene rehabilitacije
morajo biti izbrani izključno s triažo. Posamezni udeleženec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkrati samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.
4. Organizator mora v postopki izbire zavarovancev
imeti ustanovljeno komisijo za pritožbe.
5. Za udeležbo na skupinski obnovitveni rehabilitaciji organizator ne sme zahtevati napotnice ali delovnega
naloga izbranega osebnega zdravnika.
6. Organizator mora zagotoviti ustrezno vodenje, ki
ga strokovno izvaja ustrezna klinika ali inštitut ali drug
zdravstveni zavod.
7. Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske
obnovitvene rehabilitacije, mora izpolnjevati zahteve za
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:
a) zagotoviti izvajanje skupinske obnovitvene rehabilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne
zmogljivosti, pridobivanje socialnih in življenjskih veščin
b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomembnosti neodvisnega življenja in kompleksno bio-psihosocialno rehabilitacijo oseb
c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno negovalno opremo, kot so npr. stropna dvigala, električne
postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstveno opremo
d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje
oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob prihodu na

skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko
balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled
z odpustnim pismom oziroma oceno bolnikovih funkcijskih sposobnosti ob odpustu
e) zagotoviti asistirane vaje, skupinske vaje, aktivno
vadbo, različne vrste protibolečinskih terapij, izvajanje
tehnik psihofizične relaksacije
f) zagotoviti ustrezni strokovni kader, ki ga sestav
ljajo zdravniki, fizioterapevti, medicinske sestre, bolniške
negovalke in ostalo pomožno osebje
g) zagotoviti poleg odobrenih osebnih spremljevalcev tudi 24-urno dežurno službo
h) zagotoviti strokovna predavanja za udeležence
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove sprem
ljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami
v domačem okolju, kako izbirati ustrezne ortopedske in
tehnične pripomočke, kako prilagajati pogoje bivanja na
domu, kako spoznavati sprožilce bolezni in kako se jim
izogniti, kaj lahko oseba sama naredi na področju prehrane, psihične stabilnosti, o sodelovanju in vključevanju
v socialno okolje.
Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj
navedenih pogojev zagotovil tudi:
i) da bo osnovna vsebina programa za otroke s cerebralno paralizo zajemala timsko diagnostično obravnavo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvojnem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in družabne aktivnosti, sprostitvene in rekreativne dejavnosti
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za
»koterapevtsko« delo z otrokom doma, s pomočjo vaj,
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni paralizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomočjo strokovnega tima ter zunanjih sodelavcev, organiziral
učne delavnice za otroke o možnostih nadaljnjega šolanja in izbiri poklica
j) da bodo strokovne programe za otroke s cerebralno paralizo pripravili vodje strokovnih timov izhajajoč
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno
paralizo ter večletnih izkušenj izvajanja zdravstveno-terapevtskih kolonij
k) da bo osnovna vsebina programa za otroke
s presnovnimi motnjami omogočila vaje o vodenju bolezni (odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja
v krvi, določitev krvnega sladkorja), predavanje zdravnika, medicinske sestre o pomenu inzulina v človeškem
telesu, prebavi in presnovi hranil, o kroničnih zapletih
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene,
nege nog ...
l) različne proste aktivnosti, skozi katere se otroci
učijo samostojnosti pri oblačenju, hranjenju, osebni higieni in drugih vsakodnevnih opravilih
m) v okviru programa skupinske obnovitvene rehabilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto
n) za starejše udeležence (šolarje, dijake) s celiakijo »šolo celiakije« z zaključnim testom.
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge morajo biti oddane osebno ali priporočeno
po pošti na naslov Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, vloži
šče, soba št. 51, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do
12. ure ali priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2.
2020.
Vloge za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici tako, da je pri odpiranju vlog možno pre-
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veriti, da so zaprte tako, kot so bile predane, na spodaj
navedeni naslov tako, da je na ovojnici napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno:
»Ne odpiraj – Vloga za javni razpis skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov pošiljatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo
vlog nosijo organizatorji sami. Zavod v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne gleda na potek in izid
postopka. Če vloga ne bo označena na navedeni način,
Zavod ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno
izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.
VII. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob
9. uri, na sedežu Zavoda, sejna soba 209, II. nadstropje.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna
označenost ovojnic in formalna popolnost prispelih vlog.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
Vlagatelji s formalno nepopolno vlogo bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna
dneva od prejema poziva za dopolnitev. Zavod poziva
k dopolnitvi vloge izključno po elektronski pošti tako, da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.
Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati vsebine
same vloge, temveč lahko vlogo dopolni samo z manjkajočim dokumentom oziroma odpravi drugo formalno
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski
pošti, razen če je potrebno priložiti originalno listino.
Vloga, ki jo prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z razpisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Zavod ne bo priznal sposobnosti vlagatelju, ki ne
bo na način iz tega razpisa in razpisne dokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in
splošne pogoje). Zavod takšne vloge ne bo ocenjeval,
temveč jo bo zavrnil.
Obravnavajo in ocenjujejo se vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s sklepom Upravnega odbora Zavoda obveščeni najpozneje
v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog.
Zavod bo izbrane organizatorje pozval, da sklenejo
z Zavodom pogodbo za sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2020.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, Zavod lahko
odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je organizator dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do
dneva vračila.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda,
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba
št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatno pojasnilo najkasneje do 18. 2. 2020.
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Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom:
»Pojasnila – Javni razpis – Skupinska obnovitvena rehabilitacija 2020«.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ob-1336/20
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL EU
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL EU L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 289, s spremembami),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)
št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014,
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL EU
L št. 193, z dne 30. 7. 2018, str. 1, s spremembami,
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1046/EU in njene
izvedbene uredbe,
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih
Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe 1303/2013/EU,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo
z dne 29. 7. 2016,
– Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
(Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19),
– Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 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),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17,
13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16),
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– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
/DP2018/ (Uradni list RS, št. 80/16),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 19/19),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18),
– Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju
2014–2020, ver. 2.8 z dne 16. 5. 2019,
– Smernic Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na nahttps://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/gl_corrections_pp_irregularities_annex_en.pdf),
– Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki
se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih
komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 (dostopne
na http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),
– Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast
in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Smernic organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
– Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za program-
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sko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
– Priporočil Sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES),
– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/14, 61/16 in 4/17),
– Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT
v slovenske VIZ do leta 2020, sprejete na 4. seji Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja dne
23. 2. 2015,
– sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o izbiri Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, št. 5442-149/2016/19,
z dne 16. 11. 2016,
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad za program, ki ga izvaja upravičenec »Program
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju«, št. 3032-167/2016/13, z dne 15. 5. 2017,
– pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000
izvedbe operacije »Program nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017, z vsemi
pripadajočimi aneksi,
– javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT
opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, z dne 29. 9.
2017 (Uradni list RS, št. 54/17),
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne 23. 5.
2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako
Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne
12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01, z vsemi
pripadajočimi aneksi,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018,
sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2.
2018, pod številko JN000802/2018-B01 in aneksa št.1
k obstoječemu okvirnemu sporazumu,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5.
2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako
Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne
12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01, z vsemi
pripadajočimi aneksi,
– dokumenta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362
(131-08), ki določa usmeritve za nadaljevanje dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020,
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne
aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru programa
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji
in izobraževanju
1. Ime in sedež izvajalca javnega razpisa, ki dodeljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis:
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Tehnološki
park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).
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Arnes je v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu
2017 izvedel Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti
»Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup
IKT opreme« (v nadaljevanju javni razpis SIO-2020),
s katerim je med prijavljene VIZ razdelil sredstva sofinanciranja v okviru programa SIO-2020.
Določila Javnega razpisa SIO-2020 omejujejo prenos sredstev med leti in dejavnostmi. Po zaključku izvajanja dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« v letu
2019 je izvajalec javnega razpisa ugotovil, da VIZ niso
v celoti počrpali razpoložljivih sredstev, ki so jim bila dodeljena za leto 2017, 2018 in 2019.
Z namenom porabe nepočrpanih namenskih
sredstev na podlagi dokumenta Ministrstva za izo
braževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020,
št. 5442-149/2016/362 (131-08), ki določa usmeritve
za nadaljevanje dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020 Arnes v okviru programa
SIO-2020 izvaja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru
dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« (v nadaljevanju
javni razpis).
Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve
operacije – Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (v nadaljevanju program SIO-2020) in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna
naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje
in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko
učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in
usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in
dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Javni razpis je kot sestavni del programa SIO-2020
delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju
ESRR) ter Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
2. Opredelitev izrazov
Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki lahko kandidirajo
na tem javnem razpisu, so navedeni v Seznamu VIZ
– Nakup dodatne aktivne omrežne opreme, ki je dostopen na povezavi: https://www.arnes.si/files/2020/02/
Seznam-VIZ-nakup-dodatne-aktivne-opreme-sredstva_
Arnes.pdf – zanje se v nadaljevanju uporablja kratica
VIZ. Izraz se uporablja tako za matične enote kot za podružnice. Odgovorna oseba, ki zastopa več VIZ (matična
enota, podružnica idr.), mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo skladno z objavljenim seznamom VIZ.
Oprema za izgradnjo brezžičnih omrežij se v tem
javnem razpisu uporablja za aktivno omrežno opremo,
in sicer za usmerjevalnike (CPE routers = customer-premises equipment routers), stikala (SW = switch) in dostopovne točke (AP = access point).
Kosovnica je seznam opreme, ki bo v okviru javnega razpisa pri dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru izgradnje brezžičnih omrežij« na
razpolago za sofinanciranje. S kosovnico bo VIZ določil
količine za nabavo dodatne aktivne omrežne opreme, ki
bodo dobavljene na podlagi že sklenjenega okvirnega
sporazuma.
Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je
vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja
v okviru programa SIO-2020. Prek portala EDO, ki se
nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo po-
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tekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim
razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtevkov za izplačilo VIZ in dokazil ter hrambe elektronske
dokumentacije, vezane na ta javni razpis.
Navodila za uporabo portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.
Splošni pogoji uporabe portala EDO se nahajajo na
http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa SIO-2020, katere izvedba je predvidena
v letu 2020, in sicer dejavnost »Nakup dodatne aktivne
omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme,
kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu
vzgojno-izobraževalnemu procesu.
Namen nakupa dodatne aktivne omrežne opreme
je lahko na posameznih VIZ različen, vendar pa mora
iti za eno od navedenih dejavnosti: novogradnja, adaptacija, menjava dotrajane opreme, dokup po idejnem
projektu, zbirno stikalo za velika brezžična omrežja ali
katerikoli drug namen, ki bo skladen s cilji opracije in
namenom javnega razpisa. Vsaka VIZ, ki se bo prijavila
na javni razpis, bo morala svoj namen opredeliti v prijavi.
Ciljne skupine, h katerim je usmerjena dejavnost,
ki bo sofinancirana na podlagi tega javnega razpisa,
so mladi (učenci, dijaki, študenti) ter strokovni delavci
(učitelji).
Končni cilj javnega razpisa je boljša pokritost z brezžičnim omrežjem, okrepitev digitalnega znanja učencev,
dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi
izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse
navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so
ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.
4. Opis dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij«
Sredstva, ki so v tem javnem razpisu namenjena za
sofinanciranje nakupa dodatne aktivne omrežne opreme, so preostanek neporabljenih že dodeljenih sredstev
za izgradnjo brezžičnih omrežij v letih 2018 in 2019, na
podlagi javnega razpisa SIO-2020, v okviru katerega so
končni uporabniki dali naročniku (tj. Arnes) pooblastilo
za izvedbo javnega naročila z oznako Aktivna omrežna
oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2. 2018, pod
številko JN000802/2018-B01, na podlagi katerega so
bili sklenjeni: Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne
23. 5. 2018, Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme
– sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018
in aneks št. 1 k obstoječemu okvirnemu sporazumu, in
Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – Sklop 3
– WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5. 2018.
Ker so upravičenci do sredstev za sofinanciranje
v okviru javnega razpisa isti VIZ, ki so Arnesu že v okviru
prijave na javni razpis SIO-2020 podali pooblastilo za
izvajanje javnih naročil in gre za ista sredstva, ki so bila
opredeljena kot zagotovljena sredstva za predmetno
javno naročilo, se bo nakup dodatne aktivne omrežne
opreme izvedel na podlagi že sklenjenih zgoraj navedenih okvirnih sporazumov.
Arnes vse VIZ, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, določene v javnem razpisu, vabi, da se prijavijo na
razpis tako, da preko portala EDO v kosovnico vnesejo
željeno število kosov opreme.
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V okviru te dejavnosti se izvaja nakup dodatne aktivne omrežne opreme, in sicer:
Naprava

Opis

FAP-221E-E
FAP-223E-E
SRX-300
EX2300-24P

Dostopovna točka – osnovna (vsesmerna)
Dostopovna točka z anteno FAN-664R, kot 60 stopinj
Usmerjevalnik prometa
Stikalo 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE
SFP/SFP+
Stikalo 12-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 2 x 1/10GbE
SFP/SFP+ (8 PoE)
Stikalo 12-port 10/100/1000BASE-T, 2 x 1/10GbE
SFP/SFP+
Stikalo 24-port SFP+/SFP, 4 QSPF+

EX2300-C-12P
EX2300-C-12T
EX4600-40F
Ostala omrežna oprema
PL-POE-1200G

Power injector za 12 vmesnikov UTP, 10/100/1000,
POE+ po standardu 802.3at
DN-95103-2
Power injector za 1 vmesnik UTP, 10/100/1000, POE+ po
standardu 802.3a
ES-T1-RJ45/ES-T1-R
Vtični modul SFP – 1000Base-T (UTP)
ES8512-3LCD05
Vtični modul SFP – 1000Base-SX, 850 nm, domet
550 m (večrodno)
ES3112-3LCD10
Vtični modul SFP – 1000Base-LX (enorodno)
ESB3512-3LCD10
par SFP za eno vlakno, domet najmanj 10 km
EX-SFP-GE80KCW1510
Vtični modul SFP, CWDM, domet najmanj 10 km
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03
Vtični modul SFP+, 10GBase-SR, 850nm, domet
najmanj 300 m (večrodno)
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10
Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10 km
(enorodno)
ESPBxx92-3LCD10/ESBxxX-3LCD10 par SFP+ za eno vlakno – Vtični modul SFP+, domet
najmanj 10 km
ESPCxx92-3LCD10/ESCxxX-3LCD10 Vtični modul SFP+, CWDM, domet najmanj 10 km
CO-SF4-TA/1470, CO-SF4-TB/1470
Par CWDM filtrov, 1 vlakno, 4 dvosmerni kanali,
konektorji LC/PC
ES8512-3LCD05
Vtični modul SFP – 1000Base-SX, 850 nm, domet
550 m (večrodno) Cisco coded
ES3112-3LCD10
Vtični modul SFP – 1000Base-LX (enorodno) Cisco
coded
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03
Vtični modul SFP+, 10GBase-SR, 850 nm, domet
najmanj 300 m (večrodno) Cisco coded
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10
Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, domet najmanj 10 km
(enorodno) Cisco coded

Po zaključku javnega razpisa bodo vsi VIZ, ki bodo
uspeli na javnem razpisu, dobili v podpis Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij«, ki se bodo sklepale preko portala EDO, kjer
bodo elektronsko podpisane s strani odgovornih oseb
VIZ in Arnesa.
Med Arnesom, VIZ in dobavitelji bodo prek portala
EDO sklenjene tripartitne pogodbe, ki bodo s strani vseh
strank elektronsko podpisane. Dobavitelj bo naročeno
opremo dobavil posameznemu VIZ in mu izstavil račun.
VIZ bo na osnovi pravočasnega, pravilnega in popolnega zahtevka za izplačilo VIZ, ki ga bo posredoval Arnesu
prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ
bo dolžan v pogodbeno dogovorjenem roku poravnati
celoten račun dobavitelju, vključno z deležem lastnih
sredstev sofinanciranja.
5. Pogoji za pridobitev sredstev na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo VIZ, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu in so

Cena na enoto
v EUR brez DDV
172,93
389,62
598,00
684,63
516,71
910,50
6053,40

409,80
45,80
45,81
21,89
23,16
69,14
119,04
45,81
93,07
499,84
416,62
1464,40
21,89
23,16
45,81
93,07

navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. Do sredstev bodo
upravičeni tisti VIZ, ki bodo pred iztekom roka za oddajo
vlog prek portala EDO oddali formalno popolno vlogo
skladno z 21. točko javnega razpisa, kot je podrobneje
opredeljeno v 22. točki javnega razpisa. Odgovorna
oseba, ki zastopa več VIZ (matična enota, podružnica
idr.) mora za vsako enoto posebej oddati ločeno prijavo
skladno z zgornjim seznamom VIZ.
Za sredstva za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij« lahko kandidirajo VIZ, ki
so vključeni v Program nadaljne vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Program SIO-2020),
seznam le-teh je priložen k javnemu razpisu.
6. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja s strani ESRR in VIZ za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru
dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« je fiksno določen v naslednjih deležih:
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– kohezijska sredstva: 62,5 %,
– sofinanciranje VIZ: 37,5 %.
7. Razdelitev sredstev po regijah
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega
programa (INOP) za vzpostavitev brezžičnih omrežij in
nakup IKT opreme razporejena v naslednjem razmerju:
KRZS 43 % in KRVS 57 %.
Število VIZ, ki lahko kandidirajo za sredstva sofinanciranja v okviru dejavnosti »Nakup dodatne aktivne
omrežne opreme« v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij, je 949.
8. Skupna višina sredstev javnega razpisa
Za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne
opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij
na VIZ« je predvideno, da se bo financirala:
iz sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 %, kar
znaša 341.213,03 € in
z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 37,5 %, kar znaša
204.727,82 €.
Sredstva kohezijske politike se v 80,00 % zagotav
ljajo iz sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) in v 20,00 % iz sredstev Republike Slovenije za sofinanciranje kohezijske politike – proračuna
Republike Slovenije.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti Arnesa in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
9. Merila za dodelitev sredstev sofinanciranja: sredstva za sofinanciranje dejavnosti nakupa dodatne aktivne omrežne opreme bodo prejeli vsi prijavljeni VIZ.
V primeru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala
za dodelitev sredstev za sofinanciranje za vse prijavljene zavode, bodo imeli prednost tisti VIZ, ki jim je bilo
z javnim razpisom SIO-2020 dodeljenih manj sredstev.
Podatek o tem, koliko sredstev je bilo VIZ dodeljenih
z javnim razpisom SIO-2020, se nahaja na seznamu VIZ
(v stolpcu WLAN celotna sredstva), ki je del razpisne
dokumentacije.
10. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Predvideno leto izvedbe dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« je leto 2020.
Sredstva, dodeljena za sofinanciranje dejavnosti,
so namenjena izključno za izvedbo dejavnosti v skladu z dokumentom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362
(131-08), ki določa usmeritve za nadaljevanje dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij v IKT Programu SIO-2020,
in so neprenosljiva.
Obdobje upravičenosti stroškov za VIZ (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji do
dne 31. 10. 2020. Obdobje upravičenosti izdatkov za
VIZ (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne podpisa pogodbe z dobavitelji
do dne 7. 11. 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov za Arnes (nastanek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobav
ljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne
1. 1. 2016 do dne 30. 11. 2020. Obdobje upravičenosti
izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 1. 2016 do dne
7. 12. 2020.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Arnes bo financiral le upravičene stroške, nastale
v okviru izvedenih aktivnosti na podlagi tega javnega
razpisa.
Upravičeni stroški v okviru dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti iz-
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gradnje brezžičnih omrežij« bodo nastali na podlagi že
sklenjenih okvirnih sporazumov, in sicer:
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 1 – Usmerjevalniki številka 4-4/2018-3 z dne 23. 5.
2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako
Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne
12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 2 – Stikala številka 4-4/2018-4 z dne 23. 5. 2018,
sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne 12. 2.
2018, pod številko JN000802/2018-B01 in aneksa št. 1
k obstoječemu okvirnemu sporazumu,
– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme –
sklop 3 – WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 z dne 21. 5.
2018, sklenjenega na podlagi javnega naročila z oznako
Aktivna omrežna oprema SIO-2020, objavljenega dne
12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01 Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – Sklop 3
– WLAN sistem številka 4-4-/2018-5 in aneksa k obstoječemu okvirnemu sporazumu.
11.1 Vrste upravičenih stroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega
javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– davek na dodano vrednost.
11.2 Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov morajo biti sklad
na z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Dokazila za uveljavljanje posameznih upravičenih
stroškov bodo natančno opredeljena v tripartitnih pogodbah med VIZ, Arnes in dobavitelji.
Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov,
sofinanciranih iz tega javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
– pogodba ali naročilnica;
– račun (navedba oznake, tipa opreme, v primeru
sestavljenih naprav/proizvodnih linij natančna specifikacija posameznih komponent, ki sestavljajo celoto);
– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne
komponente v primeru sestavljenih naprav/proizvodnih
linij (za dobave iz EU: dobavnica, tovorni list; v kolikor
gre za uvoz: dobavnica, enotna upravna listina (EUL),
tovorni list);
– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno
leto izdelave – garancije, certifikati, tehnične specifikacije, potrdila proizvajalcev);
– izjava s podpisom in žigom odgovorne osebe
upravičenca o namenskosti opreme (za kaj se bo uporabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po
koncu operacije);
– fotografije opreme;
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema
poslana;
– dokazilo o plačilu.
– davek na dodano vrednost:
a) če VIZ ni identificiran za namene DDV, preko
sistema e-Davki preko storitve »Preveritev veljavnosti
VAT številke« pridobi potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da v obdobju črpanja sredstev kohezijske
politike VIZ ni identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno z Navodili za uporabo portala EDO;
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b) če je VIZ identificiran za namene DDV, vendar
ne uveljavlja odbitka DDV, preko sistema e-Davki preko
storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi
potrdilo finančne uprave, iz katerega je razvidno, da je
VIZ v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV, ter ga Arnesu predloži skladno
z Navodili za uporabo portala EDO;
c) če je VIZ identificiran za namene DDV in uveljavlja odbitek DDV, mora predložiti potrdilo pristojnega
finančnega urada, iz katerega je razvidno, da je VIZ kot
davčni zavezanec v obdobju črpanja sredstev kohezijske politike identificiran za namene DDV ter namen, za
katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno
še, kakšne dejavnosti opravlja:
– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka
celotnega DDV,
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ali
– neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerih nima pravice do odbitka DDV ter obdavčene dejavnosti, od katerih ima pravico do odbitka DDV (v tem
primeru mora biti iz potrdila razviden odbitni delež DDV).
S prijavo na ta javni razpis se VIZ zaveže, da bo
vsako spremembo o svojem statusu zavezanca za DDV
Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe
na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV) mora izbrani VIZ pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi
tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo finančne uprave iz aplikacije e-Davki (skupini a) in b)) oziroma potrdilo pristojnega finančnega urada (skupina c)).
V kolikor VIZ iz skupine c) od pristojnega finančnega urada do podpisa pogodbe o sofinanciranju še ni
pridobil potrdila kljub pravočasni oddaji vloge za izdajo
potrdila, lahko tak VIZ sklene pogodbo o sofinanciranju
in predloži potrdilo naknadno, vendar najkasneje pred
sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji.
Potrdilo finančnega urada VIZ iz skupine c) Arnesu posreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega
razpisa, nato pa vsako leto ob zaključku poslovnih knjig
za preteklo leto VIZ poda izjavo, da se delež odbitnega
DDV ni spremenil. V kolikor bi se odbitni DDV spremenil,
mora VIZ ponovno pridobiti potrdilo pristojnega finančnega urada. V kolikor VIZ teh dokazil ne bo predložil,
VIZ ne bo mogel uveljavljati DDV kot upravičeni strošek.
11.3 Vlaganje zahtevkov za izplačilo VIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko
portala EDO. Natančen postopek oddaje zahtevka za
izplačilo VIZ je predpisan v Navodilih za uporabo portala
EDO v poglavju »Oddaja zahtevkov za izplačilo VIZ«.
Podlaga za izplačilo sredstev je pravilno, popolno
in pravočasno oddan zahtevek za izplačilo VIZ z obveznimi dokazili, skladno s točko 9.2 tega javnega razpisa.
Zahtevek za izplačilo VIZ mora pred obdelavo vsebovati
vsa predpisana dokazila, razen dokazila o plačilu, ki ga
je VIZ dolžan predložiti naknadno v roku 8 dni po prejemu sredstev sofinanciranja s strani Arnesa.
V primeru, da Arnes pri pregledu posredovanega
zahtevka za izplačilo VIZ ugotovi pomanjkljivosti, pozove VIZ k dopolnitvi. VIZ je dolžan ustrezno dopolniti oziroma spremeniti zahtevek za izplačilo VIZ skladno s pozivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačilo VIZ posredovati Arnesu v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
Arnes bo po prejemu pravočasnega, pravilnega in
popolnega zahtevka izvedel nakazilo VIZ v roku največ
30 dni, vendar najkasneje en dan pred zapadlostjo računa izvajalca oziroma dobavitelja, tako da bo VIZ skupaj
s svojim deležem sredstev lahko v pogodbeno dogovor-
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jenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavitelju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu
VIZ lahko nakazana pravočasno, je VIZ dolžan Arnesu
posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po
prejemu računa s strani izvajalca oziroma dobavitelja,
najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem računu izvajalca oziroma dobavitelja. V kolikor VIZ ne bo
upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi
morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil
VIZ sam.
VIZ mora najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti
poravnati račun izvajalcu oziroma dobavitelju, vključno
s sredstvi, ki jih prispeva sam. VIZ mora predložiti dokazila o plačilu celotnega zneska Arnesu preko portala
EDO v roku 8 dni po prejemu sredstev s strani Arnesa.
V kolikor VIZ ne bo pravočasno v celoti poravnal
računa izvajalcu/dobavitelju, lahko Arnes od VIZ zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun VIZ.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: izbrani VIZ se z oddajo prijave na ta
javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja
javno naročanje.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani VIZ skladno s 115. in
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izbrani VIZ bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne prejemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi
k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih,
obrazcih, vabilih; označevanje vseh predmetov, pridobljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logotipi sofinancerjev, objave na spletni strani o vključenosti
v javni razpis. Zahteve glede informiranja so različne
glede na dejavnost in višino financiranja in so podrobno
opredeljene v Navodilih organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020.
Sprejetje financiranja s strani izbranega VIZ pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam, ki bo javno objavljen na podlagi javnega razpisa.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med
osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Spodbujanje enakih možnosti bo izbrani VIZ dolžan izvajati skozi predvidene ukrepe prednostne osi 10:
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za
spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne
IKT pri poučevanju in učenju. Ciljne skupine, ki jim bodo
skozi različne ukrepe zagotovljene enake možnosti pri
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izvedbi predmetnega javnega razpisa so: mladi (tj. učenci in dijaki javnih VIZ) in strokovni delavci (učitelji na
javnih VIZ), ki predstavljajo skladno z OP 2014-2020,
ciljno skupino specifičnega cilja: Izboljšanje kompetenc
in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju.
Pri samem izvajanju aktivnosti mora VIZ upoštevati
horizontalna načela, in sicer predvsem načelo enakosti
spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen
celotni populaciji tako otrok in mladostnikov, kot učiteljev
in profesorjev, ne glede na njihove druge osebne okoliščine, kot so spol, rasno ali etnično poreklo, starost, vera
ali prepričanje in spolna usmerjenost.
Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vlaganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in
varnejše vzgojno izobraževalne infrastrukture.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno
zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izbrani VIZ zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov, ki vsebujejo končne
izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski komisiji. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije
bo izbrani VIZ po zaključku dejavnosti pisno obveščen
s strani Arnesa.
Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni
na podlagi tega javnega razpisa, računovodsko ločeno
na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da
je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko
porabo sredstev. Izbrani VIZ, ki ne vodi knjig za dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega
razpisa, na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni
računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more
ločeno izpisati evidenc samo za dejavnosti po pogodbi,
sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa,
voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na
podlagi tega javnega razpisa.
Vsa originalna elektronska dokumentacija bo dostopna na portalu EDO, zato bo moral izbrani VIZ skrbno
hraniti podatke (uporabniško ime, geslo), ki omogočajo
VIZ dostop v portal. Dokumentacijo, ki bo nastala originalno v fizični obliki (računi, dobavnice, izjave idr.), mora
VIZ hraniti ločeno, zbrano na enem mestu in nedvoumno
označeno z logotipom Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Hranjenje celotne originalne dokumentacije mora
biti skladno s pravili, določenimi v Navodilih Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020 in Navodilih organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
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16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvedbo dejavnosti po
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Arnesa, Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov
(v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izbrani VIZ bo moral nadzornim organom predložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranih dejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa.
V primeru preverjanja na kraju samem bo izbrani VIZ
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate.
VIZ bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno
pisno obveščen, Arnes pa lahko opravi tudi nenajavljeno
kontrolo na terenu. Izbrani VIZ bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in
redno obveščati Arnes o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri
izvajanju dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi
s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu
s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga
za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih
stroškov in izdatkov, izbrani VIZ pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun VIZ.
17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Z oddajo vloge se šteje, da se je VIZ seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih VIZ posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2,
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in
102/15), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. VIZ morajo
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če VIZ ne
označi in utemelji posebnega varstva takšnih podatkov
v vlogi, bo Arnes domneval, da vloga po stališču VIZ ne
vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Z oddajo vloge VIZ soglaša z obdelavo podatkov za
namene izvedbe javnega razpisa.
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18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku izbora prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali
kršitve obveznosti
V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Arnesa o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
VIZ dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
na transakcijski račun VIZ do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
Če je takšno ravnanje namerno, se obravnava kot
goljufija.
19. Omejitve glede sprememb v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Pri izvedbi dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa in ki vključuje naložbe v infrastrukturo
ali produktivne naložbe, bo izbrani VIZ dolžan upoštevati trajnost in omejitve glede sprememb, kot to določa
71. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani VIZ bo moral zagotoviti, da v roku petih let
od datuma končnega izplačila po pogodbi o sofinanciranju z izbranim VIZ, ne pride do:
– spremembe lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost ali
– bistvene spremembe, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili prvotni
cilji dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.
V kolikor izbrani VIZ tega ne bo upošteval in pride
do kršitve zgoraj navedenih zahtev, bo izbrani VIZ dolžan izplačan znesek sofinanciranja, sorazmerno z obdobjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene,
vrniti.
Zgoraj navedeno ne velja za dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha
proizvodna dejavnost na podlagi stečaja, ki ni posledica
goljufij.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne dejavnosti po pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega
razpisa: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so
že bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira oziroma
so bili odobreni oziroma bi lahko bili povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano
vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski
račun VIZ do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.
21. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na
javni razpis
Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata
naslednje dokumente:
– besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru
dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in
izobraževanju v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«
– vzorec Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« v okviru Programa
nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izo
braževanju
– Navodila za uporabo portala EDO (http://www.
arnes.si/sio-2020/edo/)
– Seznam VIZ – seznam vzgojno-izobraževalnih
zavodov, ki se lahko prijavijo na javni razpis za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru
dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« https://www.
arnes.si/files/2020/02/Seznam-VIZ-nakup-dodatne-aktivne-opreme-sredstva_Arnes.pdf
– Splošni pogoji uporabe portala EDO (http://www.
arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Arnes: https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-aktivna-omrezna-oprema/.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
popolno izpolnjen in elektronsko podpisan dokument
Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij«.
22. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe
Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo potekala preko portala EDO.
Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa
https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-aktivna-omrezna-oprema/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija, skladno z 21. točko javnega razpisa. Rok
za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 13. 3.
2020 do 24. ure.
VIZ se prijavi tako, da v portalu EDO izpolni ustrezen obrazec:
– Prijavni obrazec za sofinanciranje dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij«;
Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana prek
portala EDO. Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ
in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do
2. 3. 2020 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@
arnes.si.
VIZ bodo lahko zastavljali vprašanja na elektronski
naslov sio-2020@arnes.si. Poleg tega bo preko portala
EDO potekalo tudi dopolnjevanje vlog, zato morajo VIZ
skrbno spremljati dogajanje na portalu. Rok za zastav
ljanje vprašanj je 6. 3. 2020 do 24. ure. Odgovore bo
Arnes objavil najkasneje do 10. 3. 2020 do 24. ure na
https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411 (v rubriki WLAN- 2020). Vsa dodatna pojasnila, spremembe in
dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega
javnega razpisa.
Za presojo razmerij v zvezi z oddajo vlog na ta javni
razpis veljajo splošni pogoji uporabe portala EDO verzija 1.0 z dne 22. 5. 2017.
Vloga se šteje za pravočasno prejeto, ko je elektronsko podpisana s strani odgovorne osebe VIZ in je iz
časovnega žiga elektronsko podpisane vloge razvidno,
da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem
vlog.
Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Vloge bo odprla in pregledala komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje direktor Arnesa ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 16. 3.
2020 ob 8. uri, v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega
velikega števila vlog ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odprtja vloge pisno pozvala k dopolnitvi tiste VIZ, katerih vloge niso popolne.
Nepopolne vloge, ki jih VIZ ne bodo dopolnili pravočasno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom
zavržene.
Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skladno z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
VIZ bodo s sklepom direktorja Arnesa oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog
preko portala EDO.
Z izbranimi VIZ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne
opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih omrežij« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.
Odstop od pogodbe o sofinanciranju s strani VIZ je
mogoč le v primeru višje sile. Pod višjo silo se razumejo
vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje VIZ in jih VIZ ni mogel predvideti ob
sklepanju pogodbe o sofinanciranju.
VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega
razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri
vložijo pritožbo na Arnes. Pritožba mora biti sestavljena
in podpisana v elektronski obliki ter vložena preko portala EDO skladno z Navodili za uporabo portala EDO.
V pritožbi mora VIZ natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi izbranimi
VIZ.
Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana
v podpis preko sistema EDO. VIZ mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od prejema pogodbe. V primeru nepodpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da
VIZ dodaten rok za podpis pogodbe, ki ne bo daljši od
8 dni od novega poziva. V kolikor VIZ v dodatnem roku
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je VIZ vlogo umaknil.
Zamuda s podpisom pogodbe in posledična domneva
umika vloge za VIZ pomeni dokončno izgubo dodeljenih
sredstev.
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
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PRIJAVNI OBRAZEC
na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti
»NAKUP DODATNE AKTIVNE OMREŽNE OPREME V OKVIRU DEJAVNOSTI IZGRADNJE
BREZŽIČNIH OMREŽIJ«
1. PODATKI O VIZ:
Uradni naziv VIZ:

ORG_IME

Kraj:

GEO_P

Naslov ustanove:
Poštna številka:

Davčna številka:

Matična številka:

Odgovorna oseba:

E-mail odgovorne osebe:

GEO_ADD GEO_AN
GEO_PN

ID_DAV

ID_MAT

CEO_P CEO_I
CEO_EMAIL

2. PODATKI O VRSTAH IN DODATNIH KOLIČINAH AKTIVNE OMREŽNE OPREME, KI SO
NA VOLJO VIZ NA JAVNEM RAZPISU
VIZ na podlagi te prijave kandidira za naslednje vrste in količine aktivne omrežne opreme
Artikel

Višina sredstev kohezijske
politike

Količina

Cena artikla na
enoto brez DDV

Višina sredstev, ki jih prispeva
VIZ

Skupna cena

Sredstva skupaj

Delež sofinanciranja dejavnosti »Nakup dodatnih dostopovnih točk v okviru dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij« s strani ESRR in VIZ je fiksen, in sicer:
 kohezijska sredstva: 62,5 %,
 sofinanciranje VIZ: 37,5 %;
3. NAMEN NAKUPA AKTIVNE OMREŽNE OPREME:
a.) v okviru WLAN2020 je VIZ zmanjkalo sredstev za nakup aktive
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b.)
c.)
d.)
e.)

Št.

8 / 7. 2. 2020 /

Stran

VIZ gradi/obnavlja lokacijo in za ta namen potrebuje dodatno aktivno opremo
VIZ se naknadno odloči za menjavo dotrajane opreme
VIZ se odloči za povečanje hitrosti povezave
Drugo: (VIZ mora pojasniti situacijo in okoliščine iz katerih izvira razlog za
namen, ki mora biti skladen s cilji operacije in namenom javnega razpisa)

4. NAMEŠČANJE DODATNE AKTIVNE OPREME
Montažo in priključevanje aktivne opreme mora izvesti pooblaščenec VIZ ali zunanji izvajalec na
stroške VIZ. V primeru, da potrebujete več dostopovnih točk, stikal ali optičnih modulov, vam
svetujemo, da na VIZu pripravite vezalno shemo. Tako boste najlažje preverili število potrebnih
kosov posamezne opreme.
Pasivna infrastruktura

Za montažo dodatne aktivne opreme je potrebno primerno pasivno omrežje – kabelska
infrastruktura.

V primeru, da pasivno omrežje za to aktivno opremo še ni zgrajeno, mora za dograditev omrežja
poskrbeti VIZ. Priporočamo, da pri dograditvi žične infrastrukture upoštevate priporočila, po
katerih
so
se
izvajala
dela
do
sedaj
(http://www.arnes.si/files/2016/11/priporocila_ozicenje_20180130_Arnes_2.pdf). Preverite,
če imate na stikalih, vgrajenih v okviru projekta SIO-2020, še proste priključke za dodatno
nabavljeno aktivno opremo.
Pri poseganju v omrežje je potrebno uporabiti enake materiale in s strani proizvajalca
pooblaščene in certificirane izvajalce, da na zgrajenem omrežju ne izgubite 25 letne garancije
proizvajalca.

Informacije o tem, kateri materiali (proizvajalec, kvaliteta kabla) so vgrajeni, najdete v projektu
izvedenih del v poglavju »6.4.2 Sistem univerzalnega strukturiranega ožičenja«. Po opravljenem
posegu vam mora izvajalec dostaviti dopolnilo k sistemski garanciji, ki ga izda proizvajalec
vgrajene opreme. Garancija izvajalca ne zadošča. Prav tako ob nepooblaščenem poseganju v
priključni panel in vtičnice sistemska garancija propade.
Dostopovne točke

V primeru, da ima VIZ že zgrajeno pasivno omrežje, je potrebno dostopovne točke montirati, na
naslov wlan2020@arnes.si pa poslati podatke, na katero stikalo in kateri vmesnik ste povezali
dostopovno točko. Sistem za avtomatsko upravljanje bo dostopovno točko samodejno zaznal in
vključil v upravljanje. Dostopovne točke morajo biti povezane izključno preko stikal, ki so bila
dobavljena v okviru projekta SIO-2020. V nasprotnem primeru jih ne bo možno vključiti v sistem
za avtomatsko upravljanje. Ker dostopovne točke ne omogočajo delovanja brez sistema za
avtomatsko upravljanje, take točke ne bodo delovale.
Stikala

Stikala je potrebno povezati na obstoječa stikala iz projekta SIO-2020. Nato je potrebno na
naslov wlan2020@arnes.si poslati podatke, na katero stikalo in kateri vmesnik ste povezali
dodatno stikalo ter katera navidezna omrežja želite imeti povezana na to stikalo. Glede na vaše
podatke bo Arnesov strokovnjak opravil nastavitve dodatnega stikala in ga vključil v sistem za
avtomatsko upravljanje.
Optični moduli

Optične module je potrebno glede na načrtovano uporabo vstaviti v stikala.
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Usmerjevalniki
Nakup usmerjevalnika priporočamo izključno VIZom, ki imajo povezavo v omrežje ARNES
izvedeno preko DSL, FTTH ali CATV tehnologije in trenutno uporabljajo usmerjevalnik tipa
Cisco. Usmerjevalnik, ki bo dobavljen na VIZ, bo imel že nameščeno VIZu prilagojeno
konfiguracijo. Postopek menjave starega usmerjevalnika z novim morate izvesti usklajeno z
Arnesovo tehnično ekipo. Menjavo morate vsaj dva dni pred načrtovanim posegom najaviti na
naslov wlan2020@arnes.si. Ob menjavi bo prišlo do krajšega izpada povezave VIZ v omrežje ARNES.
5. POOBLASTILO ZA JAVNO NAROČILO
Oprema, ki se VIZ nudi v sofinanciranje, se kupuje na podlagi javnega naročila Aktivna omrežna
oprema SIO-2020 (JN000802/2018-B01), ki je bilo izvedeno na podlagi danega pooblastila iz
javnega razpisa SIO-2020. S tem javnim razpisom se delijo sredstva sofinanciranja, ki niso bila
porabljena v okviru javnega razpisa SIO-2020, za isto dejavnost in za v bistvenem enak namen
kot v okviru javnega razpisa SIO-2020. VIZ, ki se prijavlja na ta javni razpis, je pooblastilo v
smislu 33. člena in 3. odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)
Arnesu dal že s prijavo na javni razpis SIO-2020 (UL RS 54/2017).
6.

IZJAVA VIZ

S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ strinja z zahtevami javnega razpisa in sprejema
vse pogoje in merila, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, vključno z
vsemi določili v vzorcu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti.

S prijavo na javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo VIZ zagotovil svoj delež
sredstev za izvedbo dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti
izgradnje brezžičnih omrežij« po tripartitnih pogodbah, ki bodo sklenjene na podlagi tega
javnega razpisa.
S prijavo na ta javni razpis se odgovorna oseba VIZ zavezuje, da bo v zvezi s postopkom javnega
razpisa redno spremljala vso korespondenco in vsebine na svojem profilu znotraj portala EDO v
skladu z navodili za uporabo. Z oddajo prijavne vloge prek portala EDO se VIZ strinja in daje
pooblastilo Arnesu, da mu vsa pisanja (pozivi, odločbe, sklepi, pogodbe, idr.) vroča neposredno
elektronsko preko portala EDO; šteje se, da je pisanje vročeno s trenutkom, ko je dostopno VIZ
na portalu EDO.
VIZ

ORG_IME_1
Podpisnik
CEO_I_1 CEO_P_1
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Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in določil Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2020
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) za komunalne odpadne vode manjših
od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na
javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih
v Občini Sevnica v letu 2020.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih naseljenih individualnih stanovanjskih
hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izvedbi male komunalne čistilne naprave (MKČN):
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda
SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov
odpadne vode, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15). Za rastlinsko MKČN mora lastnik predložiti
prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 94/14 in 98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora
biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni
list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN ter skleniti
z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega
blata iz MKČN;
– lokacija MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Upravičenec do sofinanciranja MKČN je tudi lastnik objekta
v območju aglomeracije, za katerega bi bila potrebna izvedba kanalizacijskega priključka daljšega od 100 m ali
bi gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerno velik strošek (več kot trikraten strošek glede
na ceno vgradnje tipske MKČN v EUR/PE). Informacije
o območjih aglomeracij lastnik objekta pridobi osebno
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na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše
izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve
objekta na javno kanalizacijo;
– v primeru lokacije vgradnje MKČN na vodovarstvenih območjih ali iztoku le-te v vodotok mora lastnik
objekta predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za
vode. Informacije o vodovarstvenih območjih so dostopne na Občini Sevnica ali na spletni strani Agencije RS
za okolje;
– lokacija MKČN mora biti definirana na zemljiško
parcelo po pogojih iz mnenja izvajalca javne službe.
Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločba za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo.
Upravičenci morajo razpolagati z lastninsko pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih
v mnenju za priključitev poda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o.
Sevnica na podlagi veljavnega občinskega odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda;
– v primeru priključitve iztoka fekalnih voda iz objekta v višje ležečo javno kanalizacijo se upoštevaje ekonomsko upravičene stroške priključevanja sofinancira
tudi vgradnja tipskega hišnega črpališča za odpadne
vode;
– pri načrtovanju in izvedbi individualnega hišnega
priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, v primeru daljšega kanalizacijskega priključka pa ekonomsko upravičenost priključevanja v primerjavi z vgradnjo
MKČN, skladno s pogoji upravljavca javne kanalizacije.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MKČN ali rastlinske MKČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MKČN je delež sofinanciranja
maksimalno 1.400 EUR. V primeru vgradnje ene MKČN
za več kot dva objekta (skupna MKČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na
MKČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega
kanalizacijskega priključka je maksimalno 350 EUR na
stanovanjski objekt. Pri vgradnji hišnega črpališča skupaj z izvedbo kanalizacijskega priključka pa je maksimalni delež sofinanciranja 900 EUR.
Sredstva se razdelijo upravičencem po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog v sorazmernem deležu višine računa in upravičenih stroškov do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer
pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja
popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za

417

Stran

418 /

Št.

8 / 7. 2. 2020

isto naložbo po tem pravilniku samo enkrat. V kolikor
je upravičenec že prejel javna nepovratna sredstva iz
drugih virov v ta namen, do sredstev iz tega javnega
razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2020, pod proračunsko postavko
15415 – hišni priključki in MKČN, konto 411999, v višini
28.749 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
je 24.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
4.749 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2019 do oddaje vlog in se izkazujejo s kopijami plačanih
računov in potrdil o plačani nabavi MKČN, materiala ter
izvedenih delih vgradnje MKČN ali izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem
oziroma z odločbo, da ima stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)
uporabno dovoljenje. Lastnik status obstoječega objekta
dokazuje z dokazilom o legalnosti gradnje in evidentiranjem stanovanjskega objekta v uradnem zemljiškem
katastru, ki ga vodi Geodetska uprava RS, v skladu
s predpisi o graditvi objektov. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo MKČN (do 2 objekta skupaj)
znaša 2.800 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske
objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma
z odločbo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na
podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje, znaša 700 EUR, v primeru vgradnje
hišnega črpališča pa skupaj 1.800 EUR. Upravičeni
stroški zajemajo materialne stroške (cevi, hišno črpališče, jaški, spojke …) po primerljivih cenah gradbenih
proizvodov na trgu in stroške dela po primerljivih cenah gradbenih storitev (strojna, montažna in zemeljska
dela).
Upravičeni stroški vgradnje MKČN za obstoječe
stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža MKČN (nabava, izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek realizacije
z dokazili o plačilu. Investicija v MKČN oziroma individualni kanalizacijski priključek mora biti zaključena pred
vložitvijo vloge za sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: lastnik (solastnik) objekta mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in
prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na
sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja
– razpisi.
VI. Rok in način prijave
Lastnik (solastnik) objekta vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
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Vloge se lahko oddajo na predpisanih obrazcih do
porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto. Odpiranje vlog se bo izvajalo praviloma vsak mesec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru,
ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve
srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo popolne in oddane v času javnega razpisa, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno,
v kolikor jih bo prispelo v tekočem mesecu manj kot pet
pa na dva meseca, razen v mesecu avgustu, novembru
in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev
sredstev in prej navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost popolne vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji MKČN ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala
d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa,
izvaja občinska uprava Občine Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Št. 410-20/2020

Ob-1267/20

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13,
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2020 (Uradni list RS,
št. 79/19) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 13/16, 79/16 in 26/19), objavljamo
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javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo v javnem
interesu v občini Krško za leto 2020
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dogodkov veteranskih in častniških združenj, ki
se izvajajo v letu 2020 in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje letnega programa veteranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška
društva/združenja na območju občine Krško, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje
v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od
dneva objave tega razpisa,
– da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo
o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne
stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju
države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je
16.700,00 EUR na proračunski postavki 1136, Dotacije
organizacijam in društvom, v proračunu Občine Krško za
2020. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni
del tega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po prejemu poročila. Sredstva
bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo poročila je do 29. 11. 2020 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu
s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svoje pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktivnosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prostovoljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz
drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade
iz nadaljnjega postopka.
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Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti/dogodke iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno
preko tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva
iz proračuna Občine Krško.
3. Način točkovanja
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje
sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje (oziroma ima najmanj članov)
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje (oziroma ima največ
članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z najmanj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).
4. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 –
finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev
proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komisija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene
točke, plan dela društva za leto 2020 ter preglednost
finančnega plana za program dela društva v letu 2020.
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravila predlog za dodelitev sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je
sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati
naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev
(v kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo
pridobila komisija po ur. dolžnosti),
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za
leto 2019,
3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za
leto 2019,
4. Pregleden vsebinski program dela društva za
leto 2020,
5. Pregleden finančni načrt za program dela društva
v letu 2020,
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do 24. februarja 2020
na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270
Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
z oznako: »Ne odpiraj – vloga javni razpis – veteranska
društva«.
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IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih
delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje
vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so
sestavni del javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki
ga pripravi komisija, direktorica izda sklepe o izboru
prejemnikov sredstev.
X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev direktorica občinske uprave Občine Krško
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu
pogodb, le-te morajo biti vrnjene v roku 10 dni od
vročitve. Če pogodbe ne vrnejo v zakonitem roku,
se smatra, da od nje odstopajo. Prav tako, če upravičenci do 29. 11. 2020 ne dostavijo poročil, se šteje,
da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči
župan, njegova odločitev je dokončna.
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XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Metka Resnik, tel. 07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 410-32/2020 O401

Ob-1306/20

Na podlagi 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 postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu občine
Krško za leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19), Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Krško za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 41/15), Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči, št. priglasitve: K-BE024-5874572-2015,
izdanega s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in Mnenja o skladnosti sheme de minimis
pomoči, št. priglasitve: M001-5874572-2015, izdanega
s strani Ministrstva za finance, objavlja Občina Krško
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v občini Krško za leto 2020
I. Predmet javnega razpisa: Občina Krško (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva
za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
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.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 v okvirni višini 135.000,00 EUR bruto.
Vrsta ukrepa (ukrepi po Pravilniku):
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(13., 14. in 15. člen), sredstva NORP
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(17. člen Pravilnika), sredstva NORP
3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (18. in 20. člen)
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (23. člen)

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki in NRP ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke in NRP v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Krško za leto 2020. V primeru, da sredstva
v okviru javnega razpisa ostanejo na posamezni proračunski postavki in NRP, se ponovno razdelijo med
upravičence, pod pogoji in merili tega javnega razpisa.
III. Splošna določila – pogoji za upravičence
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki
so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

Višina sredstev
v EUR – bruto
110.000
10.000
10.000
5.000

(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z zakonom o javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
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(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki
je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja,
bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroške za refinanciranje obresti, pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in naložbe izven območja občine. Upravičencu se
ne dodeli pomoč za plačilo davkov za 1., 2. in 3. ukrep,
če je upravičenec davčni zavezanec.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
(11) Mikropodjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško, so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine Krško.
(12) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih v poglavju tega razpisa.
Po določbi tretjega odstavka 35. člena ZIntPK prepoved poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi sofinanciranja
tega javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem dosledno spoštovane določbe ZIntPK ali drugega zakona
o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov oziroma pod
pogojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski
član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem
gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti) dosledno
izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice
kot v primeru prepovedi poslovanja).
IV. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški in višina sredstev
Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči
po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe
Komisije (EU) številka 702/2014):
(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 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 uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
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(3) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev EU.
(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
1. Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo – ukrep 1;
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, v višini
80.000,00 eur – bruto
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, v višini
30.000,00 eur – bruto
Okvirna višina vseh razpisanih sredstev je
110.000 EUR bruto – (PP 5001)
Cilji ukrepa:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 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, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem in namakalno
opremo;
– 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; Mladi kmet se šteje od
18. leta starosti do 40 let dopolnjene starosti.
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
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– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
– nakup samohodnih strojev in pripomočkov;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva
za tekoče leto vlaganj;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije;
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti in za investicije, ki so bile izvedene na osnovi kredita
ali leasinga;
– izpis iz registra vinogradov in registra kmetijskih
gospodarstev, ki ga izda Upravna enota;
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob
oddaji vloge v lasti vsaj 1 ha kmetijskih površin;
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil(a) sredstva,
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa
račun o izdelavi;
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del in
opreme, ki ga izdela strokovna oseba;
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta, finančno ovrednoten popis in program del,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– kopijo katastrskega načrta za postavitev trajnega
nasada.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena;
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije;
– ali kmetijsko zemljišče leži na območju občine
Krško.
Najvišji skupni znesek pomoči posamezniku iz naslova ukrepa 1 – podpore za naložbe, lahko znaša do
10.000,00 EUR.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in spremljajočih gospodarskih poslopij na kmetiji;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala in storitev);
– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja
4x4, prvi pogon, z varnostnim lokom ali varnostno kabino za kmetijska gospodarstva na OMD;
– stroški nakupa opreme hlevov za rejo živali;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, brez namakalnega sistema;
– stroški postavitve novega ali obnove večletnega
nasada in nakup večletnega sadilnega materiala (priprava zemljišča, nakup opor, mreže za ograjo);
– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev
nasada špargljev;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa, montaže oziroma postavitve čebelnjaka.
Upravičenci do pomoči so:
– mala in mikro podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na
območju občine Krško in dejavnost primarne kmetijske
pro
izvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha primerljivih
kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine;
za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov
ali hmeljišč ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine Krško.
Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.) naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa
minimalne površine 100 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti
v lasti nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali
vinograda ali 0,1 ha koščičarjev;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha
za pečkarje ali 0,1 ha za koščičarje ali 0,1 ha za vinograde ali 0,3 ha za lupinarje ali 0,1 ha za jagodičevje na
zemljišču v svoji lasti;
– na novi nasad špargljev minimalne površine
0,1 ha na zemljišču v svoji lasti;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno
pogodbo, overjeno pri notarju za minimalno dobo 10 let;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – rejo živali
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c.) naložbe v živinorejsko proizvodnjo – za čebelarjenje
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve
ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma
druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtone kranjske čebele;
– vsaj ena vrsta medu vključena v sistem Slovenski
med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
mladi kmet star od 18 do 40 let, se intenzivnost pomoči
poveča za 20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 2.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do 10.000 EUR
na upravičenca. Prvi limit za izračun upravičene naložbe
je lega kmetijskega gospodarstva glede na območje
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnosti. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih sredstev,
se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako na vse
upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih
sredstev.
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1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem
ljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z električno ograjo;
– stroški opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine Krško in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj
1,0 ha kmetijskih površin, ki ležijo na območju občine
Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– predračun stroškov za manjša zemeljska dela, ki
ne pomenijo večje posege v prostor – odstranjevanje
skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanja, stroški strojnih ur, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija in popis del in opreme za napravo paš
nika;
– ponudbe oziroma predračun za nakup opreme za
ureditev napajališč za živino;
– naložba se mora izvesti na površini najmanj
0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agromelioracije;
– investicija mora biti zaključena pred oddajo pogodbe za izplačilo sredstev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 50 % zneska upravičenih stroškov naložb na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih;
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči mladi kmet,
ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomoči, se intenzivnost pomoči poveča za 20 % točk;
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca oziroma na kmetijsko gospodarstvo mora
znašati najmanj 1.000 EUR in največ 20.000 EUR, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit;
– pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev Najvišji skupni znesek pomoči znaša do
10.000 EUR na upravičenca.
2. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – ukrep 3
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5004)-NORP
Predmet podpore:
V okviru ukrepa je predvideno sofinanciranje obnove zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih
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stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim Odlokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar
izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.
Cilji ukrepa:
– je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe za obnovo kmetijskih stavb: kašča, kozolec, skedenj, čebelnjak … (stroški za nabavo
materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje
ali obnove.
Pomoč se ne odobri za:
– davke, takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine
in investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja ali posestni list ali
izpis iz zemljiške knjige;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za objekt;
– mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– naložba mora biti na območju občine Krško;
– stavba mora biti vpisana v register nepremične
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali mnenje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine o nameravani investiciji ali pa pridobljeno
mnenje Zavoda;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor
je le-to potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
s predračunom stroškov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine Krško.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev;
– do 75 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
– do 60 % zneska upravičenih stroškov naložbe na
ostalih območjih.
V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 EUR.
Pomoči de minimis
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(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 proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Pomoč ne bo namenjena nabavi vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni
tovorni prevoz.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to,
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso
upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(7) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
(9) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
(10) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
(11) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
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podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se
preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo šestega odstavka 19. člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejem
nika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) o odobrenem znesku de minimis pomoči.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
10.000 EUR bruto (PP 5065).
Predmet podpore:
Predmet podpore je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za oprav
ljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS,
št. 61/05);
– prodajo kmetijskih pridelkov s kmetije in z drugih
kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, domača obrt.
Cilj pomoči:
– je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje ne
kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– turizem na kmetiji;
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, zelišč
in gozdnih sadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter ne
kmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te,
– račune za nakup opreme oziroma račune o izvedenih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti,
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– mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
20.000 EUR,
– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezno dovoljenje za gradnjo,
– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje podjetje, mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni
v težavah,
– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičenci do sredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine Krško.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno
zakonodajo,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti,
kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za oprav
ljanje dejavnosti,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da
je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
davčni zavezanec,
– računi oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2020 dalje, do vložitve podpisane pogodbe,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi,
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,
– računi, ponudbe oziroma predračuni za izvedbo
naložbe.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– do 50 % upravičenih stroškov neto vrednosti naložbe, oziroma do 10.000 EUR za ukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na
upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR v enkratnem znesku in največ 20.000 EUR v več zneskih, kar
je razvidno iz priloženih računov. Pri izračunu subvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 19. člena pravilnika.
Pri izračunu intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost brez DDV za upravičence, ki so v sistemu DDV in bruto vrednost za fizične osebe. V primeru, da so stroški naložbe višji od razpisanih
sredstev, se v drugi fazi le-ta procentualno delijo enako
na vse upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih sredstev. Najvišji skupni znesek pomoči znaša do
10.000 EUR na upravičenca.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
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Druge vrste pomoči
4. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – ukrep 6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
5.000 EUR bruto (PP 5020).
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
dijakov in študentov kmetijskih, gozdarskih in živilskih
programov, s stalnim prebivališčem na območju občine
Krško in so predvideni za naslednike kmetij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo ali računalniški izpisek zadnjega šolskega
spričevala, letnika;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema);
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri
dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Upravičenci:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI.,
VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki
so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine;
– upravičenec ima stalno prebivališče v občini in
živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Krško.
Finančne določbe:
– do 1000 EUR/učenca v tekočem letu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni
razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do:
– vključno s ponedeljkom, 23. 3. 2020, za ukrepe:
naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne
in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje.
– četrtka, 1. 10. 2020, za ukrep: prevzemnik kmetije.
na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah
ali oddane v sprejemno pisarno Občine ter opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z ovojnico.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan
občine Krško.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po
končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok za dopolnitev vloge je
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni,
se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se
kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa,
se kot prepozne zavržejo.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu
ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za naslednji dve leti.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi
sredstev pooblaščena oseba s strani župana.
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Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
se opredeli še namen ter opravičljive stroške za katere
so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim
sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe: Pomoč za naložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro
izvodnjo in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Datum
dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Vsak ukrep ima finančne določbe in limitiran znesek pomoči.
Zoper sklep iz drugega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok
o proračunu Občine Krško za leto 2020.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca, na podlagi
pogodbe in plačanimi računi.
Podpisana pogodba in računi iz naslova naložbe
v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine in naložbe v predelavo in trženje morajo biti
dostavljeni na Občino Krško najkasneje do ponedeljka,
12. 10. 2020 in za izobraževanje za mlade prevzemnike
kmetij do torka, 3. 11. 2020.
K pogodbi morajo biti priložena dokazila o plačilu
in računi oziroma dokumentacije glede na posamezen
ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov ter potrdila za
izvedene aktivnosti ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
in Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne
dediščine na kmetijskih gospodarstvih, morajo biti z datumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru
naložb v predelavo in trženje – dopolnilne dejavnosti,
katerih računi so lahko od 1. 1. 2020.
Če je račun nižji od predračuna priloženega na javni
razpis, se upravičencu sredstva ne izplačajo.
Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 12. 10. 2020 za naložbe, komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja
prijav.
VII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Št. 4102-103/2020-1
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Maribor (Medobčinski
uradni vestnik, št. 27/19) in 14. člena Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 10/11, 8/14
in 12/19) objavlja Mestna občina Maribor (v nadaljevanju
MOM), Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
(JRMOM-VON-2020)
za sofinanciranje projektov na področju varstva
okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor
za leto 2020
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (v nadaljevanju prijavitelj) kot jih opredeljuje Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 21/18, v nadaljevanju ZNOrg) v MOM v letu 2020, ki
izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave
in niso financirani kot redna dejavnost, s poudarkom na
projektih, ki so trajnostno naravnani.
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na
območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se
nanašajo na posamezne teme:
Sklop A: Varstvo narave
1. Popularizacija varstva narave
2. Ohranjanje biodiverzitete
3. Proučevanje varovanih območij narave in vpliv
podnebnih sprememb
Sklop B: Ravnanje z odpadki
1. Trajnostno ravnanje z odpadki
Sklop C: Varstvo zraka, zmanjševanje obremenitve
okolja s hrupom in svetlobno onesnaževanje
1. Trajnostna mobilnost
2. Akcije ozaveščanja za zmanjševanje obremenitve okolja
3. Problematika svetlobnega onesnaževanja
Sklop D: Varstvo voda in tal
1. Trajnostno kmetovanje in vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi
2. Pomen varovanja in upravljanja z vodnimi viri
3. Voda in podnebne spremembe
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi
tekoče projekte, ki se v času objave razpisa že izvajajo.
Prijavitelj lahko prijavi največ dva samostojna projekta. Če bo vlagatelj prijavil več kot dva projekta, bosta v nadaljnjo obravnavo vzeta prva dva prijavljena
projekta.
Vsak projekt se mora nanašati na posamezni vsebinski sklop (A, B, C ali D), z različnimi temami, katere
lahko poljubno uporabi kot smernice za pripravo projekta.
Velja, 1 projekt = 1 sklop z 1 ali več različnimi temami.
Sofinancirani bodo le projekti, ki bodo izvedeni na
območju MOM, rezultati projektov pa morajo biti brezplačno dostopni širši javnosti.
Projekti morajo biti zaključeni najkasneje do 25. 10.
2020, z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu
zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020, kar pomeni, da
mora MOM končno poročilo prejeti takoj naslednji dan
po navedenih datumih.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Prijavitelji so lahko subjekti, ki odgovarjajo definiciji
nevladne organizacije, kot jo opredeljuje 2. člen ZNOrg:
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem
v Republiki Sloveniji,
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– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične
ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali
druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Na javni razpis za sofinanciranje projektov varstva
okolja in ohranjanja narave, se lahko prijavijo tisti prijavitelji, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ali urejanja krajine in imajo:
– sedež v MOM ali se njihova dejavnost izvaja na
območju MOM;
– imajo v statutu opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge iz področja varstva okolja in ohranjanja
narave.
Prijave drugih subjektov bodo zavrnjene.
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– prijavljeni projekti morajo biti v celoti izvedeni
v letu 2020 oziroma najkasneje do 25. 10. 2020, z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020 in
– prijavitelj s podpisom prijave izjavlja, da je registriran kot pravna oseba zasebnega prava ter da izpolnjuje
vse pogoje iz 2. člena ZNOrg.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša
40.000 €.
MOM bo višino sredstev sofinanciranja prilagodila
morebitnim spremembam proračunskih sredstev.
MOM bo sofinancirala razpisane projekte varstva okolja in ohranjanja narave z največ 80 % njihove
vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 60 točk v skladu
s kriteriji in merili za ocenjevanje, vendar ne več kot
4.000 EUR za posamezni projekt. Projekte se razvrsti
po višini doseženih točk. Sredstva se dodelijo glede
na doseženo število točk, in sicer od najvišje ocenjenih
projektov do porabe razpoložljivih sredstev.
4. Način prijave in roki za oddajo
Prijave morajo biti posredovane osebno v sprejemno pisarno, št. sobe 14, MOM, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor ali po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za oddajo prijave je 25. 2. 2020.
Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici in na
sprednji strani ovojnice mora biti nalepljen izpolnjeni
Obrazec 6 – Oprema ovojnice z navedenim nazivom in
naslovom prijavitelja.
Če obrazec ovojnice, ki vsebuje prijavo, ne bo pravilno izpolnjen in označen (z vsemi elementi, ki so navedeni v predhodnem odstavku), je MOM ne bo odprla
in je tudi ne bo obravnavala ter bo s sklepom zavržena.
Prijava mora vsebovati vse dokumente, skladno
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
Pri izpolnjevanju prijave je potrebno dosledno upoštevati/navesti naslednje:
– osnovne podatke prijavitelja, Izjavo (Obrazec 5)
o sprejemanju pogojev (skupna za vse projekte),
– podatke o projektu, referencah izvajalca, finančni
načrt in strukturiran opis projekta z navedbo aktivnosti
in termine izvedbe (največ ena stran opisa aktivnosti)
– Obrazec 2,
– v kolikor se prijavlja 2 projekta se Obrazec 2 izpolni za vsak projekt posebej,
– zaželeno je, da se prijava tiska obojestransko in
ne vlaga v plastične ovoje.
Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno
najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum
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poštnega žiga) s priporočeno pošiljko ali do konca delovnega dne oddana v sprejemni pisarni MOM.
Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, se neodprte
vrnejo na naslov prijavitelja.
5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranje prijav, ki ga vodi področna komisija in ne
bo javno, se bo pričelo četrti delovni dan po zaključku
razpisa. V kolikor se zaradi velikega števila prijav odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji
dan. Prijave se bodo odpirale po vrstnem redu dospetja.
Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti. V primeru nepopolnih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija v roku
8 dni od odpiranja prijavitelje pozvala, da prijavo v roku
3 dni dopolnijo.
6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriteriji in merila so podrobneje specificirani in s točkami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt pri
merilih, je 60 točk. Podrobnejši način dodeljevanja sredstev je naveden v 5. točki razpisne dokumentacije. Ob
dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala
tudi omejitev, da MOM sofinancira projekte v višini največ 80 % celotne vrednosti projekta, vendar ne več kot
4.000 EUR za posamezni projekt.
7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave
razpisa do 25. 10. 2020 oziroma z izjemo projektov izvedenih ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov
do 25. 11. 2020.
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje kumulativno (vsi hkrati):
– povezani so s predmetom razpisa in predvideni
v finančni konstrukciji,
– so nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta,
– izvajalec jih je napovedal v prijavi na razpis,
– morajo biti razumni in skladni z načeli dobrega
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti
in stroškovne učinkovitosti,
– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil,
– niso/ne bodo financirani iz drugih virov financiranja,
– niso investicije in/ali osnovna sredstva,
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne
in socialne zakonodaje.
Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je
navedena v razpisni dokumentaciji.
V primeru nerealno ocenjenih stroškov, si komisija pridržuje pravico zahtevati od prijavitelja pojasnilo
stroškov.
Prijavitelj je dolžan v prijavi navesti tudi vse ostale predvidene vire financiranja.
8. Rok porabe sredstev
MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe
o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta
potekali v skladu z določili Odloka o proračunu MOM

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za leto 2020, morebitnimi spremembami in rebalansi
proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2020.
9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu
Na podlagi predloga področne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na razpisnem
področju na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava,
o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOM.
Zavržene bodo prijave:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev (nepopolne prijave).
Zavrnjene bodo prijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v 2. točki besedila tega javnega
razpisa in drugih pogojev, določenih v 3. točki razpisne
dokumentacije,
– tistih prijaviteljev, katerih prijave bodo ocenjene
z manj kot 60 točkami,
– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
ocenila kot neustrezne.
MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa
najkasneje v 30 dneh od zaključka odpiranja prijav.
10. Podpis pogodbe
Prijavitelji, katerim bodo odobrena sredstva sofinanciranja, bodo pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor
prijavitelj pogodbe ne bo podpisal in vrnil v 8 dneh od
prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
lahko MOM razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
11. Izplačilo sredstev: MOM bo sredstva nakazala na podlagi končnega poročila o izvedenem projektu (Obrazec 3 in Obrazec 4) in pravilno izstavljenega
e-računa, v rokih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
prijavitelji na Skupni občinski upravi Maribor, Skupni
službi varstva okolja, Slovenska 40, Maribor (pritličje),
vsak delovni dan med 8. in 12. uro ter v sredo do
16. ure, vse do dneva izteka roka za prijavo.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih
straneh MOM: www.maribor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur od 8. do 12. ure na
Skupni občinski upravi Maribor, Skupni službi varstva
okolja, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.
Kontaktna oseba: Saša Bricman Rantuša
– tel. 02/22-01-474 ali 02/22-01-445 (tajništvo)
– sasa.bricmanrantusa@maribor.si;
info.okolje@maribor.si.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest
Ob-1259/20
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova
ulica 8, 8210 Trebnje, na podlagi sklepa 3. korespondenčne seje razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8, 8210
Trebnje, 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, 65/09,
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-2D). Kandidati
morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je: 1. 7. 2020.
Izbrani kandidat bo izbran za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– Dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju – priložena
potrdila o izobrazbi morajo biti overjena ali originalna,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova ulica 8,
8210 Trebnje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja za
mandatno obdobje.
Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo
obravnavale.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
Št. 22-01300/2020

– izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega
delavca,
– imeti najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit,
– imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki
nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata, v nasprotnem
primeru mu mandat preneha po zakonu.
Kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo
pet let, in sicer za čas od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2025. Začetek dela je 1. 8. 2020.
Kandidat/-ka naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilo o izo
brazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo pristojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo,
da kandidat/-ka ni bila kaznovana zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bila kaznovana zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, potrdilo pristojnega državnega
organa – sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku), program vodenja vrtca v mandatnem obdobju,
ki je predmet razpisa, opis dosedanjih delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis, pošlje
s priporočeno pošiljko najpozneje v 10 dneh po objavi
razpisa (rok za prijavo izteče dne 17. 2. 2020), na naslov Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova
ulica 22, 8000 Novo mesto in na kuverti označi oziroma
napiše »Razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku 4 mesecev od objave javnega
razpisa.
Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto

Ob-1261/20

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr. in 25/17 – ZVaj), 67. člena Poslovnika o delu Sveta
zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/02,
21/03, 118/08, 53/10, 91/11, 1/18 in 16/18), Svet zavoda
Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto, ki ga zastopa predsednica Melita Kmet
Ličen, razpisuje prosto mesto
ravnatelja
Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22,
8000 Novo mesto, matična št. 1782657000
Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto mesto
ravnatelja vrtca izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
in podzakonski predpisi, predvsem pa mora:

Ob-1262/20
Na podlagi 7. sklepa 18. seje Sveta zavoda Vrtca
Studenci Maribor z dne 28. 1. 2020, Svet zavoda Vrtca
Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 2D, 2/15 Odl. US:
U-I-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu ZOFVI)
mora kandidat za ravnatelja javnega vrtca izpolnjevati
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Studenci Maribor.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje
5 let. Predviden začetek dela bo dne 1. 8. 2020.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
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strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od
15 dni)) pošljite do 17. 2. 2020 na naslov: »Svet zavoda
Vrtca Studenci Maribor«, z oznako: »Prijava na razpis
za ravnatelja/-ico«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o ustreznosti kandidature prejeli v zakonitem roku.
Razpis velja od 8. 2. 2020 do 17. 2. 2020.
Svet zavoda Vrtca Studenci Maribor
Ob-1263/20
V skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport,
mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/19) ter v skladu s Statutom
Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne
programe Spotur Slovenj Gradec z dne 29. 11. 2019,
objavlja Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
javni razpis za
direktorja
javnega zavoda za turizem, šport, mladinske
in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
1) Pogoji za imenovanje
Za direktorja1 je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj višješolsko izobrazbo (raven 6/1) in
10 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda ali visokošolsko izobrazbo (raven 6/2) in najmanj 5 let delovnih
izkušenj s področja dela zavoda,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela
v kolektivu,
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo
o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice
oziroma delovna mesta v državnih organih in organih
samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb
in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08),
– ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika (za osnovno raven znanja tujega jezika
se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo
o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje tujega jezika),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
2) Prijava na razpis mora vsebovati:
– Program dela oziroma poslovnega razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
– Življenjepis kandidata.
– Fotokopijo diplome.

1
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

– Opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih morajo biti razvidni:
a. Naziv in naslov delodajalca.
b. Delovno mesto, na katerem je kandidat opravljal
delo.
c. Podroben opis delovnih nalog, v katerem naj
kandidat opiše tudi svoje vodstvene in organizacijske
sposobnosti ter izkušnje, ki izkazujejo poznavanje dejavnosti zavoda.
d. Fotokopijo delovne knjižice (opremljene z žigi in
podpisi delodajalcev) ali izpis zavarovanj iz ZZZRS ali
ZPIZ-a (če kandidat nima delovne knjižice).
– Potrdilo o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc
Ministrstva za pravosodje.
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila predložena v tujih
jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
3) Rok in način prijave
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
oddajo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti,
na naslov Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec,
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Ne odpiraj, Javni razpis za direktorja SPOTUR Slovenj Gradec«.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo
na naslovnika prispela do izteka prijavnega roka. Če bo
poslana po pošti priporočeno, se šteje za pravočasno,
če je poslana najkasneje na zadnji dan razpisnega roka.
Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik ali dela
prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan,
ko se pri organu, pri katerem je potrebno dati prijavo,
ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega
delovnika.
Mandat direktorja traja 4 leta. K imenovanju direktorja poda predhodno soglasje ustanoviteljica Mestna
občina Slovenj Gradec.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne
in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. Usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi prispelih prijav in predloženih
dokazil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata.
Z odločitvijo sveta javnega zavoda za turizem,
šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj
Gradec bodo prijavljeni kandidati seznanjeni najkasneje
v petnajstih dneh po sprejetju odločitve o imenovanju.
Dodatne informacije v zvezi z objavo javnega razpisa in
postopkom prijave lahko kandidati dobijo po telefonu na
št. 02/88-46-294 (Mateja Rubin).
Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske
in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
Su KS 45/2020-2

Ob-1264/20

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
2 prosti sodniški mesti višjih sodnikov
na Upravnem sodišču Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-1265/20
Na podlagi dvanajste alineje 7. člena Akta o ustanovitvi, sprejet na 14. redni seji Občinskega sveta Občine
Cerklje na Gorenjskem, dne 8. 3. 2017 in dvanajste
alineje 19. člena Statuta Socialno varstvenega zavoda
Taber, ter v skladu s sprejetim sklepom na 5. korespondenčni seji Sveta zavoda Taber, ki je potekala od dne
25. 9. 2019 do 27. 9. 2019, Svet zavoda Taber razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Socialno varstvenega zavoda Taber,
Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Kandidat za direktorja zavoda mora poleg splošnih
pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še na-
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slednje pogoje, določene za direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber, imeti:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– pet let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu
ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– pet let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Kandidat za direktorja zavoda mora imeti oprav
ljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda
v skladu s tretjim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu oziroma ga mora opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če
tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi
zakona preneha.
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje pogoje oziroma zahteve:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– osnovno računalniško znanje ter zahtevnejše obvladovanje programskih orodij Excel, Word, računovodskih aplikacij;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– posebne psihofizične zahteve:
– sposobnost organiziranja dela,
– kreativnost
– komunikativnost,
– sposobnost presoje in odločanja,
– čustvena stabilnost.
Prijava mora vsebovati tudi pisno izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
in da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Socialno varstvenemu zavodu Taber pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.
Kandidat mora predložiti program dela Zavoda Taber za obdobje naslednjih petih let.
Kandidat bo imenovan oziroma delovno razmerje
bo sklenjeno za določen čas, in sicer za mandatno dobo
5 let, ter za polni delovni čas.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati
najkasneje v roku 30 dni od objave razpisa v Uradnem
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listu RS. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Šmartno 70,
4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: »Svet zavoda
– prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.
Direktorja imenuje Svet zavoda v skladu s Statutom
Socialno varstvenega zavoda Taber.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključenem postopku izbire.
Svet zavoda Taber
Ob-1268/20
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in 33. člena Statuta Doma starejših Šentjur, Svet
Doma starejših Šentjur razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Doma starejših Šentjur
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; 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):
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih
izkušenj
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge
družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in 5 let
delovnih izkušenj
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju dejavnosti socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda (če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora
skladno z Zakonom o socialnem varstvu le-tega opraviti
najkasneje v 1 letu od imenovanja na delovno mesto
direktorja/direktorice).
Kandidat/ka mora obvladati aktivno slovenski jezik.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let.
Z imenovanim/imenovano kandidatom/kandidatko se
sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Vloge s pisnimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, življenjepisom, potrdilom o nekaznovanosti ter
programom dela in vizije zavoda za mandatno obdobje
morajo kandidati/ke poslati po pošti na naslov: Dom
starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur. Rok
za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Zaprta ovojnica
mora imeti oznako »Ne odpiraj – Razpis za direktorja/direktorico«.
Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih ponudb ter vlog poslanih po e-pošti ne bo obravnaval.
Svet Doma starejših Šentjur
Ob-1269/20
Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec,
Šercerjeva ulica 7, Slovenj Gradec, na podlagi 58. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,

20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr., 25/17 – ZVaj) in 5. sklepa seje sveta zavoda Prve osnovne šole Slovenj Gradec, ki je bila 30. 1.
2020, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,
25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku
– predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
s sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ob
oddaji vloge ni starejše od 30 dni), pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Prve osnovne
šole Slovenj Gradec, Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj
Gradec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidat/ka 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 Prve osnovne šole Slovenj Gradec
Št. 02-B-168/2020

Ob-1270/20

Svet Onkološkega inštituta Ljub
ljana na podlagi
15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto
generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let
V skladu s 16. členom statuta mora kandidat za
generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih
delovnih mestih s področja vodenja in upravljanja,
– znanje tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za generalnega direktorja priložiti program dela in razvoja OI.
Mandat generalnega direktorja OI je štiri leta, po
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev je potrebno oddati najkasneje do 8. 3. 2020 na
naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za generalnega direktorja«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana
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Ob-1271/20

Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad, na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J,
46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj) in sklepa redne seje
Sveta zavoda OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad z dne
26. 9. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 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 o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
morajo vsebovati:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti – izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu
(53. člen, drugi odstavek).
Kandidat mora poleg dokazil, ki naj bodo overovljena oziroma originali, k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Priporočljivo je,
da kandidat navede tudi dosedanje izkušnje in kratek
življenjepis.
Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence,
pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja«
in naslovijo na naslov Svet zavoda OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad,
v roku 10 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge oziroma prijave se zavržejo
s sklepom.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka
Gornji Grad
Ob-1272/20
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana,
na podlagi sklepa z dne 27. 1. 2020 razpisuje prosto
delovno mesto
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ravnatelja
Srednje tehniške in strokovne šole – m/ž
Datum objave: 7. 2. 2020
Datum poteka: 15. 2. 2020
Pogoji:
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 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).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Trajanje zaposlitve:
Nastop dela 1. 6. 2020. Delo na delovnem mestu
ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Mandat ravnatelja traja 5 let.
Pisni prijavi priložite dokazila:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o pedagoško-andragoški izobrazbi,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat
lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a ga
mora pridobiti v roku enega leta,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo
za pravosodje in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od
30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda ga sodišče in ob oddaji vloge naj ne bo
starejše od 30 dni).
Rok za prijavo kandidatov je 8 dni od dneva objave
razpisa.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacijske enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena
ZOFVI).
Kandidat naj prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje, s priporočeno pošiljko, v zaprti ovojnici
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Srednje tehniške in strokovne šole. – Ne odpiraj!« na naslov Svet
zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda ŠC PET
Ob-1274/20
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje na
podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE,
Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93,
45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP), 39. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 –
(ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19), 5. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo,
26/17 in 10/18), 32. in 33. člena Statuta javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 2/19) ter sklepa številka 12, sprejetega na 3. redni
seji z dne 10. 12. 2019, objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
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direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (ž/m)
za 4-letno mandatno obdobje
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene,
pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od teh najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Pisna vloga mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe, smer izobrazbe, leto in ustanova, pri kateri je
bila pridobljena (kopija diplome),
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije o delovni dobi),
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vodstvenih
delovnih izkušenj,
– dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slovenije (kopijo veljavne osebne izkaznice oziroma pot
nega lista),
– kratek življenjepis z navedbo znanj in veščin,
– program dela in razvoja Zdravstvenega doma Velenje (zaželeno je, da ni daljši od dveh A4 strani).
Pisna vloga z dokazili mora biti poslana v zaprti
ovojnici na naslov Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, z navedbo: »Za razpis direktor (ž/m)
– ne odpiraj«.
Prijava na razpis se bo štela za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do vključno 17. 2. 2020. Prijava
je pravočasna tudi, če bo poslana priporočeno po pošti
in opremljena s poštnim žigom, z datumom do vključno
17. 2. 2020.
E-naslov za dodatna pojasnila: sara.vanovsek@
zd-velenje.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
objavi tega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
Ob-1275/20
Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000 Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predvideni začetek dela je dne 1. 9. 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 zahtevanih
pogojev: dokazilo o izobrazbi; dokazilo o nazivu, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o oprav
ljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira
tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu preneha
mandat po zakonu); delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška, Gasilska 17, 1000
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in življenjepis v obrazcu
europass.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška
Št. 100-2/2020-1

Ob-1280/20

Na podlagi 64. člena Poslovnika o delu Sveta javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ob
Dravinji Slovenske Konjice ter na podlagi sklepa sveta
zavoda, dne 30. 1. 2020, o razpisu prostega delovnega
mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ulica Dušana Jereba 1, 3210
Slovenske Konjice, 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).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja za
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu –
ni obvezen – kandidat si ga mora pridobiti najkasneje
v enem letu po začetku mandata,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni) in
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1,
3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji
Slovenske Konjice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1281/20
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljub
ljana, razpisuje na podlagi 177.–180. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami
in dopolnitvami) delovno mesto
glavnega tajnika Univerze v Ljubljani
(šifra delovnega mesta: B017302)
Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor
univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pogoji za opravljanje dela
Za glavnega tajnika je lahko imenovan, kdor ima:
– najmanj VIII. raven izobrazbe (Slovensko ogrodje
kvalifikacij – SOK),
– izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Opis del in nalog
Glavni tajnik:
– vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat)
univerze,
– načrtuje, organizira ter nadzoruje delovne procese na upravno-administrativnem in strokovno-tehničnem
področju tajništva (rektorata) univerze,
– vodi, organizira in usklajuje delovne procese za
delovanje univerzitetnih organov ter skrbi za ažurno
realizacijo sklepov in drugih odločitev organov univerze,
– vodi, koordinira in realizira dogovore in naloge ter
postopke s pristojnim ministrstvom in drugimi inštitucijami izven univerze,
– skrbi za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti,
– vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, sprem
lja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov,
– usklajuje in koordinira delovne procese med strokovnimi službami univerze in članicami,
– skrbi za gospodarno delovanje tajništva (rektorata) univerze,
– sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz
državnih in drugih virov,
– usmerja delo tajnikov članic za izvajanje zakonsko določenih nalog in uresničevanje ciljev univerze,
– daje mnenja k imenovanju tajnikov članic,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest tajništva
(rektorata) univerze,
– daje soglasje za napredovanja nepedagoških delavcev tajništva (rektorata) univerze,
– opravlja druge naloge na podlagi sklepov in
usmeritev organov univerze.
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo
v 53. plačni razred.
Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z objavljenim
delovnim mestom lahko kandidati v razpisnem roku naslovijo na naslov: rektor@uni-lj.si.
Rok za prijavo: 7. 2. 2020–7. 3. 2020.
Kandidati naj svoje pisne vloge z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega
mesta vložijo v razpisnem roku na naslov: Univerza
v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom
na kuverti »ne odpiraj – razpis za glavnega tajnika«.
Univerza v Ljubljani
Ob-1283/20
Na podlagi pete alineje 21. člena ter 24. in 25. člena
Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom
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za študente Univerze v Ljubljani, svet zavoda razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidati morajo ponudbi za razpis priložiti pisna
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana
izobrazba,
– kopijo dokumenta, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat
ni v kazenskem postopku,
– kratek življenjepis,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
v skladu s 54. in 73. členom Zakona o delovnih razmerjih
za čas trajanja mandata štirih let.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega, v trajanju 20 ur
tedensko, za določen čas trajanja mandata.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so na voljo
v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani
na tel. 01/200-74-24 oziroma na e-naslovu: sandra.
kosmac@zdstudenti.si.
Kandidati morajo svoje prijave skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici
do 17. 2. 2020 na naslov: Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 4, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Za svet zavoda – ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od
dneva objave razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani,
svet zavoda
Št. 013-114/2020

Ob-1307/20

Svet zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje
ob Savi na podlagi 24. člena Statuta VDC Zagorje ob
Savi z dne 7. 9. 2017, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US:U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in Sklepa sveta zavoda na 9. redni seji z dne 3. 2.
2020, objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice
javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu
s 56. členom 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).
Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, predvidoma od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, razvojni program dela VDC Zagorje ob Savi za mandatno
obdobje ter življenjepis, pošljejo kandidati v roku osem
dni po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis di-
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rektorja« na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi,
Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi
Su KS 46/2020-2

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Ob-1308/20

Ob-1309/20

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

Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na podlagi
sklepa, sprejetega na svoji 15. redni seji, dne 23. 1.
2020, razpisuje prosto delovno mesto

1 prosto mesto okrožnega sodnika

strokovni vodja (m/ž)

na Okrožnem sodišču v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/compose), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11.
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu (ZSV; 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
in 31/18 – ZOA-A),
– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi
s Svetom doma za opravljanje dela s polnim delovnim
časom, za mandatno dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis v zaprti kuverti na naslov:
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319
Poljčane, z oznako »Svet doma – za razpis«, s pripisom
»Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni/e v roku,
določenem z zakonom.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
Št. 100-10/2020-2

Ob-1317/20

Na podlagi 90. člena Poslovnika o delu Sveta Vrtca
Idrija in na podlagi sklepa 13. redne seje Sveta zavoda
Vrtca Idrija z dne 30. 1. 2020, Svet zavoda Vrtca Idrija,
Arkova 7, 5280 Idrija, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje vrtca.
Začetek dela 1. 8. 2020.
Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa
si ga imenovani/a ravnatelj/ravnateljica pridobiti v enem
letu po začetku mandata),
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
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– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni in potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni
v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja za mandatno obdobje,
– opis delovnih izkušenj,
pošljite v roku 14 dni po objavi razpisa na naslov: Svet
Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Idrija
Ob-1318/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Nevenke Tory iz Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Nevenki Tory iz Ljubljane
(za določen čas, do 30. 6. 2020)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije,
Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-1319/20
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije
na predlog notarke Edite Špitalar iz Maribora razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Editi Špitalar iz Maribora
(za določen čas – 2 leti)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku,
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z živ
ljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije

Št.

Št. 701-8/2020

8 / 7. 2. 2020 /

Stran

Ob-1321/20

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega 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)
2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 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 imenovanje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene
v 24. členu ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski 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 tožilca, 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,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-1276/20
Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov
iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju JAK) na podlagi 4. člena Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), 56. člena Zakona
o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK
in 92/15) ter na podlagi Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) poziva avtorje, ki so
upravičeni do knjižničnega nadomestila, da za namen
izvajanja knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov za izposojo njihovih del do 10. marca 2020
preverijo objavljeno statistiko izposoj svojih del, ki je objavljena na https://plus.cobiss.si/kn/2020, in da do tega
roka na agencijo pošljejo morebitne pripombe.
JAK poziva vse avtorje, ki bodo uveljavljali pravico
do knjižničnega nadomestila v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo
njihovih del, da od 7. februarja 2020 na spletni strani
www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki. Izpolnjeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano najkasneje do 10. marca 2020 poslati s priporočeno pošto ali
jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na
naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije,
Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana.
Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga
pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja šteje dan
oddaje na pošto. Nepravočasne vloge bodo na podlagi 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) izločene
iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno
z določbami Pravilnika pripravila izračune, koliko sredstev se nameni posameznim vrstam knjižničnega gradiva ter koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji ter
izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki
bodo vročene posameznim avtorjem. Na podlagi prejetih odločb bodo upravičenci do knjižničnega nadomestila
agenciji sporočili še podatke, potrebne za izplačilo knjižničnega nadomestila.
Dodatne informacije o izvajanju knjižničnega nadomestila so na voljo na spletni strani JAK (www.jakrs.si) in
v času uradnih ur pri pristojnem svetovalcu Mihi Marinču
(tel. 01/369-58-22, miha.marinc@jakrs.si).
Javna agencija za knjigo RS
Ob-1277/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega
razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni poziv
za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti
v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-MOBILNOST 1-2020).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 7. 2. 2020 ter traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2020.
Javna agencija za knjigo RS
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Št.

Evidence sindikatov
Št. 101-57/2019-6

Ob-3695/19

Pravila sindikata Elma TT neodvisnost, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče, ki so bila 14. 5.
1993 vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad pod zaporedno številko 55/1993, se na podlagi odločbe UEL Izpostava Bežigrad, št. 101-57/2019-3 z dne 17. 12. 2019, izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-58/2019-5

Ob-1151/20

Spremembe Statuta sindikata Pergam – Delo d.d.,
s sedežem Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana (skrajšano
ime: Sindikat Pergam – Delo), ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad, pod zaporedno številko 55/2005, se vpišejo na podlagi odločbe UEL Izpostava Bežigrad št. 101–58/2019-3 z dne 19. 12. 2019,
z dnem izdaje te odločbe.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1258/20
Ime
medija:
RADIO
ANTENA
CELJE;
ANTENA C, RADIO ANTENA VELENJE; ANTENA V,
ROCK MARIBOR.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b, 3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik: Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Škofja
vas (70 %), Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana
(10 %), Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana
(10 %), Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje
(10 %).
Ob-1284/20
Ime medija: Radio 1 Krim; ENA VR.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Vnanje Gorice, Požarnice 78H, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000
Ljubljana (75 %), Damjan Rus, Vnanje Gorice, Požarnice 78H, 1351 Brezovica pri Ljubljani (25 %).
Ob-1285/20
Ime medija: Portal Plus.
Izdajatelj: NSM d.o.o., Tehnološki park 24, 1000
Ljubljana.
Direktor: Petra Ofentavšek.
Prokurist: Nikola Šutić.
Lastnik: Dejan Steinbuch, Bilečanska ulica 2, 1000
Ljubljana (75 %), Nikola Šutić, Ziherlova ulica 2, 1000
Ljubljana (25 %).
Ob-1286/20
Ime medija: Radio 2, Ekstra FM, Radio 2 Dalmatinska glasba, Radio 2 Hrvaška glasba, Radio 2 Srbska
glasba, Radio 2 Balkan, Radio 2 Slovenska, Radio 2
Popevke, Radio 2 Romantična glasba, Radio 2 Italijanska glasba.
Izdajatelj: RADIO 2 d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Mojca Pušlar.
Lastnik: R2 INVESTICIJE, investiranje, d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, 1000 Ljubljana (100 %).
Ob-1287/20
Ime medija: RADIO BOB, RADIO BOB Hardrock,
RADIO BOB Klasik Rock, RADIO BOB Ljubezenski
Rock.
Izdajatelj: Radio 3, d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Direktor: Tomaž Čop.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1288/20
Ime medija: Radio Antena, Radio Antena Savinjska;
ANT SAV, Radio Antena Balkan, Radio Antena 80ta, Radio Antena 90ta, Radio Antena TOP 100, Radio Antena

TOP 40, Radio Antena Love, Radio Antena Disco, Antena Rock, Antena Promet 24, Antena Novice 24.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne 11B, 1000
Ljubljana.
Direktor: Tomaž Čop, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1289/20
Ime medija: Radio 1 Gorenjska; ENA GO, Radio 4.
Izdajatelj: Radio Belvi, d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Nataša Harej.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1290/20
Ime medija: RADIO GEOSS.
Izdajatelj: Radio Geoss, d.o.o., Valvazorjev trg 3,
1270 Litija.
Direktor: Špela Mahkovec.
Lastnik: Jože Mahkovec, Breg pri Litiji 7, 1270 Litija
(50 %), Mija Mahkovec, Ulica Sergeja Mašere 7, 6000
Koper-Capodistria (50 %).
Ob-1291/20
Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
4000 Kranj.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Franci Valjavec, Nataša Harej.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (89,9968 %), Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
4000 Kranj (10,0032 %).
Ob-1292/20
Ime medija: Radio 1 DAB, Radio Maxi.
Izdajatelj: RADIO MAKSI d.o.o., Prešernova ulica 3,
9240 Ljutomer.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3,
9240 Ljutomer (34,3150 %), Infonet media d.d., Steg
ne 11B, 1000 Ljubljana (65,685 %).
Ob-1293/20
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ, Radio 1 Bela
Krajina; ENA BK, Radio 1 Celjski val; ENA CEL, Radio 1
Dolenjska; ENA NM, Radio 1 Krvavec; ENA KR, Radio 1
Obala; ENA KP, Radio 1 Pomurje; ENA MS, Radio 1
Portorož; ENA PO, Radio 1 Primorska; ENA NG, Radio 1 Ptuj; ENA PTUJ, Radio 1 Savinjska; ENA SAV, Radio 1 Štajerska; ENA MB, Rock Celje, Radio 3, Radio 1
Hrvaška glasba, Radio 1 80ta, Radio 1 90ta, Radio 1
2000, Radio 1 TOP 100, Radio 1 HITMIX, Radio 1 Ljubezenske, Radio 1 top 40, Radio 1 Disco, Radio 1 Rock,
Radio 1 Slovenske, Radio 1 prometni radio, Radio 1 non
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stop novice, Radio 1 Parlament, Radio 1 Jazz, Radio 1
Urban, Kafe Radio.
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34,
8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1294/20
Ime medija: RADIO 1 KOROŠKA, Radio Brezje.
Izdajatelj: Radio Radlje d.o.o., Mariborska cesta 8A,
2360 Radlje ob Dravi.
Direktor: Mojca Pušlar.
Lastnik: R2 INVESTICIJE, investiranje, d.o.o.
Ob-1295/20
Ime medija: Radio ROBIN.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5,
5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Nataša Harej.
Lastniki: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1296/20
Ime medija: RADIO TRIGLAV.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta
Čufarja 4, 4270 Jesenice.
Direktor: Nataša Harej.
Prokurist: Franci Valjavec.
Lastnik: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice (5,4686 %), Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274
Žirovnica (1,0191), Infonet media d.d., Stegne 11B,
1000 Ljubljana (92,4932 %).
Ob-1297/20
Ime medija: Radio 1 Ribnica; ENA RIB.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310
Ribnica.
Direktor: Tomaž Čop.
Lastniki: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1298/20
Ime medija: R1 TV, AK TV.
Izdajatelj: VISUAL RADIO svetovanje in produkcija
d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje
(100 %).
Ob-1299/20
Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali uprav
ljavskih oziroma glasovalnih pravic: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, Irena Vide, Gotna
vas 26, Novo mesto, Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo
mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Televizija Novo
mesto, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.
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Ob-1300/20
Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predsed
nik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik,
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Karel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.
Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.
Ob-1301/20
Ime medija: Gorenjska televizija – GTV.
Izdajatelj: TELE-TV D.O.O., Oldhamska cesta 1A,
4000 Kranj.
Direktor: Iztok Škofic.
Lastnik: 100 % Iztok Škofic, Golniška cesta 113,
4000 Kranj.
Ob-1302/20
Ime medija: NOVA, LIZA/MAJA, Dom2/Moje lepo
stanovanje.
Izdajatelj: TRETJE REVIJE d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: MEDIA24 d.o.o, Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.
Ob-1303/20
Ime medija: Naš dom, Lep vrt, Science Illustrated,
History Illustrated, KIH, KIH Sudoku, Obrazi, Lady Križanke.
Izdajatelj: MEDIA PARTNER d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: SVET24 d.o.o, Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.
Ob-1304/20
Ime medija: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Tara Milikić, Zvezda 1, 1210 Ljub
ljana - Šentvid – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Silvester Šurla, direktor.
Ob-1305/20
Ime medija: Dober tek.
Izdajatelj: DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana - Polje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: 30 % – Darko Petelin,
Kamnik pod Krimom 103A, 1352 Preserje, 20 % – DEDAL
d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje, 10 % – Urška Petelin, Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana, 40 %
– SVET24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Urška Petelin, direktorica.
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Ob-1320/20
Ime medijev: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p.,
Kidričeva 2b, 3320 Velenje.
Ob-1324/20
V skladu s 64. členom Zmed objavljamo, da ima
družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana,
100 % lastniški in upravljalski delež v družbi R GAMA
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, ki je izdajatelj
radijskega programa Radio Ekspres.
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Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
1913 I 3651/2019

Os-1118/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika
Andreja Shäffer, EMŠO 2204965505298, Gulmstrasse 3,
Oberagari Kanton Zug, ki ga zastopa zak. zast. Javni
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana; Mascha
Schäffer, EMŠO 2811998505297, Gulmstrasse 3, Oberagari Kanton Zug, ki ga zastopa zak. zast. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana; Tina Shaffer,
EMŠO 1703000505271, Gulmstrasse 3, Oberagari Kanton Zug, ki ga zastopa zak. zast. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Šinkovec, EMŠO 0408967500177, Mazijeva ulica 5, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave preživnine sklenilo:
Dolžniku Šinkovec Marku, EMŠO 0408967500177,
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Baškovič Desiree, Trdinova 8, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2020
0033 VL 7794/2018

Os-1043/20

Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika Komunalno podjetje Velenje Izvajanje komunalnih
dejavnosti, d.o.o., Koroška cesta 37B, Velenje, ki ga
zastopa zak. zast. Mag. Gašper Škarja, proti dolžniku
Dennisu Pajk, Ulmerstrasse 316, Stuttgart, Nemčija,
zaradi izterjave 153,45 EUR s pp, na podlagi določb
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd
nem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju, dolžniku Dennisu Pajku, postavilo začasno
zastopnico Majo Šerc, odvetnico v Velenju.
Postavljena zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 7. 1. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 172/2018

Os-3713/19

V skladu s 142.a členom Zakona o dedovanju vas
obveščamo o zapuščini brez dedičev.
Podatki o zapustniku: Dušan Urekar, rojen 26. 2.
1936, EMŠO 2602934501044, nazadnje stanujoč Jo-

vana Popovića 56, 11460 Barajevo, Srbija, umrl 18. 8.
2012 v Beogradu, Srbija.
Opravilna številka zapuščinske zadeve: D 172/2018.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo (9. člen Zakona o dedovanju), če noben upnik
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 12. 2019
D 854/2019

Os-1169/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Alojzu Briclju, tiskarju, nazadnje upokojencu, rojenemu 24. 7. 1952, državljanu Republike
Slovenije, samskemu, umrlemu 27. 11. 2019, nazadnje
stalno stanujočemu Goreljce 20, Radeče.
V zapuščinskem postopku je dedno pravico na podlagi oporoke uveljavljala oseba, ki z zapustnikom ni v sorodstvenem razmerju. Iz spisovnega gradiva izhaja, da
zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem prvega ali drugega
dednega reda. Po zbranih podatkih je imel zapustnik vsaj
eno dedinjo tretjega dednega reda, vendar sodišču niso
znani njeni podatki in podatki o tem, ali obstojijo še druge
osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev tretjega dednega
reda in ki bi lahko uveljavljale dedno pravico po zapustniku oziroma se izrekle o veljavnosti zapustnikove oporoke.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 1. 2019
D 257/2019

Os-3270/19

Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290
Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Angeli Kraljič,
roj. 18. 6. 1935, umrla 4. 9. 2019, nazadnje stan. Gabrovka
pri Zagradcu 18, Ivančna Gorica, sodišče za potrebe izdaje
sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bila zapustnica ob smrti samska, brez otrok in brez drugih sorodnikov.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 10. 2019
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Os-1113/20

Ivan Cah, sin Andreja, roj. 19. 9. 1846, nazadnje
stanujoč v Dekanih, Rižana 45, ki je umrl dne 17. 3.
1919 in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi niso znani vsi upravičenci do dedovanja zapustnikovega naknadno najdenega premoženja. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih po pok. Frančiški Cah, ženi pok. zapustnikovega
sina Antona Caha ter o dedičih po pok. zapustnikovem
vnuku Albertu (Humbertu) Kocjančiču in pok. zapustnikovi vnukinji Mariji Lidiji Kocjančič. Slednja dva sta bila
poleg Božiča Kocjančiča otroka pok. zapustnikove hčerke Marije Cah, por. Kocjančič.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 2020
D 556/2019

Os-3658/19

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 7. 5. 2019 umrlem Matjažu Geršaku, roj.
12. 9. 1968, državljanu Republike Slovenije, nazadnje
stanujočemu Rudarjevo 23, Črna na Koroškem.
Ker se je edina dedinja I. dednega reda odpovedala
dedovanju, pokojni po poizvedbah sodišča ni zapustil
nobenega dediča II. dednega reda, sodišču pa niso
znani podatki o potencialnih dedičih III. dednega reda,
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD)
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma
do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojnem Matjažu Geršaku poziva, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 12. 2019

Oklici pogrešanih
N 94/2019

Os-1167/20

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil na predlog predlagatelja Dušana Debenak, Primož pri Šentjurju 30a,
Šentjur, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve

pogrešanega nasprotnega udeleženca Alojza Kordon,
Rečica, Laško, rojen 23. 5. 1897 v Zgornji Rečici, Laško,
za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku, poziva sodišče pogrešanega oziroma vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oglasa sporočijo sodišču, sicer bo
sodišče po preteku tega roka, pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 1. 2020
N 22/2019

Os-1153/20

Okrajno sodišče v Cerknici vodi nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno odvetništvo, Šubičeva 2, Ljubljana, za razglasitev domnevno pogrešanega Vekoslava Grabrijana (tudi:
Lojze Grabrijan, v zemljiški knjigi vpisan kot Grabrijani),
rojenega 26. 1. 1867 v kraju Vipava, za mrtvega. O pogrešanem ve sodišče, da je sin Matije Grabrijana in Marije Grabrijan, rojene Žabkar, in da je bilo njegovo rojstvo
vpisano v matičnih knjigah v Vipavi, ni pa tam vpisano,
da bi sklenil zakonsko zvezo in da bi umrl. Znano je še
to, da je bil pogrešani notarski uradnik v Ložu in je leta
1899 kupil nepremičnino v katastrski občini Stari trg pri
Ložu (gre za parcelo št. 106, k.o. 1637 – Stari trg pri
Ložu).
Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti domnevno pogrešanega Vekoslava Grabrijana (tudi:
Lojzeta Grabrijana), naj to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka lahko
sodišče pogrešanega razglasi za mrtvega in določi verjetni datum njegove smrti.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 1. 2020
N 48/2019

Os-1108/20

Okrajno sodišče v Kamniku vodi na predlog predlagatelja Mirka Kvas, Zalog pri Cerkljah 43, 4207 Cerklje
na Gorenjskem, postopek o razglasitvi pogrešanega
Frančiška Gerkmana, roj. 2. 11. 1858 v Tunjicah, za
mrtvega.
Sodišče poziva pogrešano osebo oziroma vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, da v roku 3 mesecev po
objavi tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer odvetnici Suzani Miklič Nikič, Ljubljanska
cesta 102, Domžale.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 13. 1. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
Ajazaj Alban, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-08/632, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnt-341452
ALEKSANDER HORVAT s.p., Globoko pri Šmarju 12, Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 013703/002,
za kamion, reg. št. CE-LR-015, veljavnost do 13. 4.
2020. gnj-341462
ALEKSANDER HORVAT s.p., Globoko pri Šmarju 12, Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 013703/001,
za kamion, reg. št. CE-MS-296, veljavnost do 13. 4.
2020. gni-341463
ATK KASTELEC LADO S.P., Adamičeva cesta 57,
Grosuplje, izvod licence, št. 015311/026, za vozilo Renault, reg. št. LJ 36-LFU, veljavnost do 21. 12. 2022.
gnr-341454
Ferk Iztok, Koroška ulica 8, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500045265000, izdal
Cetis Celje d.d. gne-341467
Ilišević Nikola, Kozarska 217, 78405 Bosanska Gradiška, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500038141001, izdal Cetis Celje d.d. gns-341453
Meljova Mevlud, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št. IZO-07/2342, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnc-341469
Mellova Tefik, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-07/2576,
izdajatelj Šolski center celje, leto izdaje 2007.
gnd-341468
MERI INŽENIRING d.o.o., Ulica Kamniško-zasav.
odreda 6, Kamnik, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in
ometavanja, št. 5820.009.3.1-9/2015-14391, izdan na
ime Mirsad Zilkić, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2015. gnz-341471
OŠ BRANIK, Branik 31, Branik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500057995000, izdal Cetis Celje
d.d., na ime Marko Curk. gnf-341466

PAVČNIK, d.o.o., Partizanska cesta 59, Dol pri Hrastniku, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042884000,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Matej Korotančnik.
gnl-341464
PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence,
št. GE008452/03161/017, za vlečno vozilo Iveco, reg.
št. GO NL-432, veljavnost do 23. 12. 2021. gnl-341460
Prislan Matej, Koresova ulica 12, Maribor, dijaško
izkaznico, št. 24FO44D5. gng-341465
TIMEX TRANS, d.o.o., Ljubljanska cesta 60A, Celje, izvod licence, št. GE10954/00378/002, veljavnost do
15. 1. 2023. gnk-341461
VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tolmin, potrdilo za voznika, št. 011717/SŠF65-2-4954/2016,
izdano na ime Amir Terzić, veljavnost od 18. 11. 2016 do
6. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnq-341455
VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tolmin, potrdilo za voznika, št. 015402/RB65-3-5618/2018,
izdano na ime Nedeljko Samardžić, veljavnost od 28. 11.
2018 do 30. 10. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnp-341456
VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tolmin, potrdilo za voznika, št. 015402/AĆ65-2-510/2019,
izdano na ime Sakib Hajdarević, veljavnost od 25. 1.
2019 do 19. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gno-341457
VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tolmin, potrdilo za voznika, št. 011717/RB65-2-2769/2014,
izdano na ime Senaid Ahmetspahić, veljavnost od 23. 6.
2014 do 6. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-341458
VALTER LUZNIK S.P., Ulica Albina Rejca 10, Tolmin,
potrdilo za voznika, št. 015402/BGD65-3-3167/2019, izdano na ime Niko Brljić, veljavnost od 28. 6. 2019 do
15. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-341459
ZADRAŽNIK TRANSPORT, d.o.o., Ljubija 87, Mozirje,
izvod licence, št. GE010025/08148/008, za tovorno vozilo,
reg. št. LJ BF 406, veljavnost do 8. 8. 2023. gnb-341470

445

Stran

446 /

Št.

8 / 7. 2. 2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

373

Razpisi delovnih mest

429

Druge objave

438

Evidence sindikatov

439

Objave po Zakonu o medijih

440

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

443
443
443
444

Preklici
Drugo preklicujejo

445
445

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si –
e-pošta: info@uradni-list.si

