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Javni razpisi

Št. U014-95/2019/3 Ob-1343/20

Razveljavitev
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Za-
kona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 
–ZGO-1,45/04–ZdZPKG,62/04–odl.US in93/05
– ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 3. člena
Uredbeomrežijavneveterinarskeslužbeinizvajalcev
nalogodobrenihveterinarjev(UradnilistRS,št.54/08)
objavlja naslednji sklep:

1. Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mre-
žejavneveterinarskeslužbezazagotavljanjenajmanj-
šega obsega zdravstvenega varstva živali na obmo-
čjuRepublikeSlovenije,kisefinanciraizproračunskih
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.Prejetevlogeseneodprtevrnejoprijaviteljem.
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/1za javni razpisza izboroperacij»Razvoj
slovenščinevdigitalnemokolju–jezikovniviriintehno-
logije«(št.dokumenta3032-17/2019/21),kijojeSluž-
ba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko izdala dne 4. 2. 2020, se v javnem 
razpisu»Razvojslovenščinevdigitalnemokolju–jezi-
kovniviri in tehnologije«,kigasofinancirataEvropska
unijaizEvropskegaskladazaregionalnirazvoj(ESRR)
in Republika Slovenija in se izvaja v okviru Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
vobdobju2014–2020,prednostneosi1»Mednarodna
konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega ra-
zvojavskladuspametnospecializacijozavečjokon-
kurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne
naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in
inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem
področju,pa tudispodbujanjepristojnihcentrov,zlasti
takšnih, ki so evropskega pomena« ter specifičnega

cilja1.1.1»Učinkovitauporabaraziskovalneinfrastruk-
ture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno 
in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«, obja-
vljenem v Uradnem listu RS, št. 70/19 dne 29. 11. 2019, 
spremenjenemsSpremembošt.5441-1/2018/153,ob-
javljeno v Uradnem listu RS, št. 3/20 dne 17. 1. 2020 (v 
nadaljevanju:javnirazpis),izvedejonaslednjipopravki:

V pravnih podlagah besedila javnega razpisa se
doda nova deveta alineja, ki se glasi:

»–ZakonaoizvrševanjuproračunovRepublikeSlo-
venijezaleti2020in2021(UradnilistRS,št.75/19),«.

Dosedanja deveta, deseta in enajsta alineja posta-
nejo deseta, enajsta in dvanajsta.

Zadosedanjoenajstoalinejo,kipostanedvanajsta
se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:

»– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(UradnilistRS,št.75/19),«.

Preostalealinejeseustreznopreštevilčijo.
Vpoglavju2.Predmet,namenincilj javnegaraz-

pisa,terrezultatisevtočki2.2.1Rezultatiprojektapo
sklopihprviodstavek6.sklopa:vzdrževanjeinfrastruk-
turnega centra za jezikovne vire in tehnologije spremeni 
tako, da se glasi:

»Trajen repozitorij jezikovnih virov in tehnolo-
gij omogoča slovenska raziskovalna infrastruktura
CLARIN.SI.Vsiviri,jezikovnotehnološkaorodjainstori-
tvebodopolicenci»Priznanjeavtorstva–deljenjepod
enakimipogojiCCBY-SA4.0«(viri)oziromaApache2.0
(jezikovnotehnološkaorodja)navoljostrokovniinnajšir-
šijavnosti,zatobovokvirujavnegarazpisafinancirana
tudiinfrastrukturnapodpora,kiomogočanjihovohranje-
nje,vzdrževanjeindistribucijo.«.

Vtočki2.2.2Pojmovnikizrazovindodatnadoločila
javnegarazpisasepodpojmom»Licenca«prviodsta-
vek spremeni tako, da se glasi:

»Zanovonastalejezikovnevireinjezikovnaorodja
oziromatehnološkeizdelke,kibodoimeliznačajavtor-
skegadela,bomoralupravičeneczagotovitibrezplačno
dostopnost na spletu, in sicer z objavo v repozitoriju 
CLARIN.SI. Jezikovne vire bodo morali avtorji dati na 
voljozainteresiranijavnostipodpogojilicence»Prizna-
nje avtorstva – deljenje pod enakimi pogoji CC BY-SA 
4.0«, po kateri so uporabnikom dovoljeni tako neko-
mercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distri-
buiranje,dajanjevnajem,javnapriobčitevinpredelava
avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja 
izvirnega dela, novonastalo delo pa mora biti objavlje-
no pod enakimi pogoji, kot je bilo prvotno objavljeno, 
vključno zmestom 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 teh-
nologije, pri katerih je treba zagotoviti varovanje osebnih 
podatkov,alipagrezagradiva,kigradijonažeobstoje-
čihpodatkihzdrugačnimiavtorskimipravicami,vendar
tovrstniviriintehnologijenesmejobitipredmettrženja.
Za avtorska dela bodo morali upravičenci omogočiti
brezplačendostopzobjavoodprteprogramskekodein
pripadajočodokumentacijovrepozitorijuCLARIN.SIin
stemseznanitiministrstvo.Topomeni,dabodorezulta-
tinajavnemrazpisuizbranegaprojektabrezplačnona
voljo vsej zainteresirani javnosti.«.

V poglavju 3. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisusevtočki3.3.1Splošnipogojizaprijaviteljain
vse partnerje konzorcija tretji odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»Prijavitelj inkonzorcijskipartnerjizgornjepogoje
izpričajospodpisomizjavnaprijavnemobrazcu,izvaja-
lecjavnegarazpisapasipridržujepravicovdostopnih
javnihevidencahpreveritiresničnostnjihovihizjav.Prija-
vitelj in konzorcijski partnerji s prijavo na razpis dovolju-

jejo ministrstvu za namen tega razpisa pridobivanje vseh 
zgoraj navedenih podatkov iz javnih evidenc. Lahko pa 
obprijavisamipredložijoustreznadokazila,pričemerta
ne smejo biti izdana prej kot 30 dni pred oddajo vloge.«.

Vpoglavju6.Okvirnavišinasredstev,kisonaraz-
polago za javni razpis se prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»Skupnaokvirnavrednostrazpoložljivih(nepovrat-
nih) sredstev javnega razpisa za leta 2020, 2021 in
2022 znaša največ do 4.000.000,00EUR, od tega je
2.200.000,00EUR(55%sredstev)namenjenihzaso-
financiranjeprojektaizrazpoložljivihsredstevKRVSin
1.800.000,00 EUR (45% sredstev) za sofinanciranje
projektaizrazpoložljivihsredstevKRZS.«.

Vpoglavju8.Obdobje,vkateremmorajobitipo-
rabljenadodeljenasredstva(predvidenidatumzačetka
inkoncačrpanjasredstev)seprviodstavekspremeni
tako, da se glasi:

»Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na
javnemrazpisusezačnezdatumomizdajesklepaoiz-
boru.«.

Vpoglavju9.Upravičenistroški,načinfinanciranja
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, 
vključnozraziskavamiintehničnimznanjem,
ki so kupljeni iz zunanjih virov, drugi stroški, ki 
so nujno potrebni za izvedbo operacije in jih je 
ministrstvo predhodno odobrilo

Povračilodejansko
nastalihinplačanih
upravičenihstroškov

Največ20%
vsehupravičenih
stroškov

«.

Točka9.2Predplačilasespremenitako,daseglasi:
»Upravičenecjelahkoskladnozzakonom,kiureja

izvrševanje proračunaRepublikeSlovenije, upravičen
doizplačilapredplačila.Tazakondoločaupravičenepre-
jemnikeinpogojezaizplačilopredplačila,ki jemožno
največvvišini,kotjevprihodnjemobdobju180dnide-
janskopotrebnozaizvajanjeoperacije,pričemervišina
posameznegapredplačilanesmepresegati30%pred-
videnih pogodbenih obveznosti.

Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila več-
kratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
vceloti.Upravičenecjevprimeruprejetegapredplačila
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali
večzahtevkovzaizplačilozobveznimidokazilivvišini
izplačanegapredplačila v rokunajkasneje180dnipo
prejemupredplačila.Pocelotnemporačunupredhodne-
gapredplačilaupravičeneclahkopridobinovopredplači-
lozapokrivanjeizdatkovzaprihodnjeobdobje180dni.

Ministrstvo bo upravičencu v največ 30 dneh po
prejemupravilnega in popolnega zahtevka za izplači-
lopredplačilanakazalopredplačilovvišinido30%pred-
videnih pogodbenih obveznosti.

Zavsakopredplačilovvišininad100.000,00EUR
jetrebapridobitisoglasjeministrstva,pristojnegazafi-
nance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljav-
nemzakonu,kiurejaizvrševanjeproračunaRepublike
Slovenije.Izbraniprijavitelj,kiželiuveljavljatipredplačilo
vvišininad100.000,00EUR,bopozvankpredložitvi
ustreznih dokazil.«.

Vsaostaladoločilabesedilajavnegarazpisaosta-
nejo nespremenjena.

Nadomestijo se naslednji dokumenti iz razpisne 
dokumentacije:

–Vzoreckonzorcijskepogodbe,
–Vzorecpogodbeosofinanciranjuin
– Izjava preostalih konzorcijskih partnerjev o iz-

polnjevanjuinsprejemanjurazpisnihpogojev(vključno
z izjavo, ki Ministrstvu za kulturo dovoljuje pridobitev 
dokumentovizuradnihevidenc).

Ministrstvo za kulturo

Št.3310-46/2019/8 Ob-1345/20

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

publikeSlovenije(vnadaljnjembesedilu:MKGP),Dunaj-
skacesta22,1000Ljubljana,napodlagi12.členaUredbe
oizvajanjupodukrepapomočzazagondejavnosti,name-
njene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 47/17 in 
67/19;vnadaljnjembesedilu:Uredba),objavljaspremem-
bo2.javnegarazpisazapodukrep6.3Pomočzazagon
dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij.

1.V2.javnemrazpisuzapodukrep6.3Pomočza
zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 
(UradnilistRS,št.69/19zdne22.11.2019)sevpo-
glavjuznaslovom»1.Osnovnipodatkiojavnemrazpi-
su«,vvrstici»Razpisanasredstva«besedilospremeni
tako, da se glasi:
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»Višinarazpisanihnepovratnihsredstevznašado
20.500.000,00EUR.

Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk
MKGP,insicer:

–15.375.000,00 EUR iz proračunske postavke
140021Programrazvojapodeželja–14–20–EU,

–5.125.000,00 EUR iz proračunske postavke
140022Programrazvojapodeželja–14–20–sloven-
skaudeležba.

DeležsredstevizEvropskegakmetijskegaskladaza
razvojpodeželjaznaša75odstotkov,deležsredstev iz
proračunaRepublikeSlovenijepaznaša25odstotkov.«.

2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št.8023-2/2019-27 Ob-1279/20

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe in dopolnitve Javnega razpisa za razvojna posojila 
naproblemskihinobmejnihproblemskihobmočjih–BP3,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019 
(Ob-2387/19),sspremembamiindopolnitvamivUradnem
listuRS,št.69/19zdne22.11.2019(Ob-3419/19).

1.V3.poglavjujavnegarazpisasevpodpoglavju
3.3 javnega razpisa dodata dva nova roka za oddajo 
vlog, in sicer se besedilo po novem glasi:

Vlagateljvlogooddadodatumarazpisnegaroka,
in sicer:

1. rok do 19. 7. 2019,
2.rokdo30.8.2019,
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.rokdo15.4.2020.

2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

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-investiranjezzasebnimiinvestitorji(SI-SK
2019),kijebilobjavljenvUradnemlistuRS,št.48/19
zdne2.8.2019,Ob-2694/19.

Spremembesenanašajonanaslednjo točko jav-
nega razpisa:

2.Virfinanciranja,višinarazpisanihsredstevinvi-
šina sredstev na posameznega vlagatelja

Spremenisedrugiintretjiodstavek2.točke:
»Skupnirazpoložljiviznesekznaša3.375.000EUR.

V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek
lahko poviša.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino
SI-SKpotemrazpisuznašanajvečdo3.375.000EUR.
V primeru razpoložljivih sredstev se razpisan znesek
lahkopoveča.«

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Št. 4102-7/2019/2 Ob-1266/20
Na podlagi Zakona o enakihmožnostih žensk in

moških (Uradni listRS, št. 59/02, 61/07–ZUNEO-A,

33/16–ZVarDin59/19),Uredbeopogojihinmerilihza
sofinanciranje projektov na področju enakihmožnosti
ženskinmoških(UradnilistRS,št.80/03;vnadaljeva-
nju:uredba),Zakonaonevladnihorganizacijah(Uradni
listRS,št.21/18),Zakonaoprostovoljstvu(Uradnilist
RS, št. 10/11, 16/11–popr. in 82/15; v nadaljevanju:
ZProst),Pravilnikaopodročjihprostovoljskegadela in
vpisniku(UradnilistRS,št.48/11,60/11in29/16),Za-
konaojavnihfinancah(UradnilistRS,št.11/11–uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP,96/15–ZIPRS1617in13/18),Zakonaoizvrševa-
njuproračunovRepublikeSlovenijezaleti2020in2021
(Uradni listRS,št.75/19) inPravilnikaopostopkihza
izvrševanjeproračunaRepublikeSlovenije(Uradni list
RS,št.50/07,61/08,99/09–ZIPRS1011,3/13in81/16),
Republika Slovenija,Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve inenakemožnosti,Štukljeva cesta44,
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja enakosti 

žensk in moških za leto 2020
I.Imeoziromanazivinsedežnaročnika:Republika

Slovenija,Ministrstvozadelo,družino,socialnezadeve
inenakemožnosti,Štukljevacesta44,1000Ljubljana
(vnadaljevanju:ministrstvo).

II.Predmetjavnegarazpisa
Predmetrazpisajesofinanciranjeprojektovnapo-

dročjuenakostiženskinmoškihnadvehpodročjih:
a)Spolnonadlegovanje
b)Preseganjespolnihstereotipov
Zapotrebetegarazpisaspolnistereotipipomenijo

posplošenoinpoenostavljenodojemanježenskinmo-
škihternjihovihdružbenihvlog.Nanjenaletimovvseh
sferahživljenja:vdružini,vrtcu,šoli,službi,medijih,pri
sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, pro-
stočasnihdejavnostih…Pogostosotakovpetivnaše
življenje,dajihsprejemamokotsamoumevneinsetako
tudiobnašamo.Predstavljajoeneganajboljtrdovratnih
vzrokovzaneenakostspolovvdružbi,saj–meddru-
gim–lahkovplivajonaključneodločitvegledeinteresov,
izobraževanjaterkariernihpotiženskinmoških.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru 
javnegarazpisanebodofinancirane.Vlogeprijaviteljev,
kibodomeddejavnostmiprojektavključevaleraziskave,
bodo zavrnjene.

III.Pogojizaprijavo
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
–izpolnjujejopogoje,določenev2.členuZakona

o nevladnih organizacijah,
–prijavljeniprojektspadavvsebinoizprejšnjetoč-

ke, kar izhaja iz razpisne dokumentacije,
– prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop 

k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost 
inustvarjalnostpristopa,novnačindelasciljnoskupino,
novaciljnaskupina),kigaprijavljenaorganizacijašeni
izvajala, kar prijavitelj/prijaviteljica potrdi s podpisom in 
žigomvtočkiG)3.obrazcaProjekt/2020Prijava,

– posamezna prijaviteljica/prijavitelj lahko prijavi 
največenprojektinjehkratilahkopartnerskaorganiza-
cijaprinajvečenemprijavljenemprojektu,

–prijavljeniprojektseboizvajalnaobmočjuRepu-
blike Slovenije.

Vprimeru,daseorganizacijaprijavljakotprosto-
voljska organizacija, mora poleg zgoraj navedenih pogo-
jevizpolnjevatitudipogoje,določenev9.členuZProst,
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.

Izpolnjevanjepogojeviz9.členaZProstorganiza-
cija dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana 
v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Vseprijaveprijaviteljic/prijaviteljev,kinebodoizpol-
njevale zgornjih pogojev, bodo zavrnjene.

IV.Okvirnavišinasredstev:okvirnavišinasredstev
razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva za ta namen so
zagotovljena v proračunuRepublikeSlovenije za leto
2020naproračunskipostavki130089–Nevladnežen-
ske organizacije.

V.Deležinvišinasofinanciranjaprojektov:zapro-
šena sredstva lahko znašajonajveč80,00%celotne
vrednostiprojekta,vendarnevečkot10.000,00EUR.
Prijave prijaviteljic/prijaviteljev, ki ne bodo predvideli
sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov ali bodo za-
prosili zavišjideležali višji znesek,bodozavrnjene.
Višinadodeljenihsredstevzasofinanciranjeposame-
znega projekta, ne glede na razdelitvena merila, ne 
morepresegati10.000,00EUR.Ministrstvosivskladu
s14.členomuredbepridržujepravico,dadoločivišino
sredstev za izvedbo posameznega projekta tako, da 
upošteva nujnost posameznega stroška za izvedbo 
projekta oziroma oceni realnost višine posameznega 
stroška.Vprimerumanjporabljenihsredstevizbranih
prijaviteljevmoraostatideležministrstvaistialimanjši,
kot je to odobreno.

VI.Načinsofinanciranja
Izbranim prijaviteljicam/prijaviteljem bodo sredstva 

nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za 
izplačilovvišiniodobrenihsredstevvskladuspogodbo
osofinanciranju.

Izvajalec je dolžan ministrstvu oddati zaključno
poročilo najkasneje do 6. 11. 2020, šele po potrditvi
zaključnega poročila s straniministrstva izvajalecmi-
nistrstvu lahko izstavi zahtevekza izplačilo.Zahtevek
zaizplačilomorabitiizdannajkasnejedo25.11.2020.
Obvezneprilogekzaključnemuporočilusoopredeljene
vpogodbiosofinanciranju.

VII.Rokizvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2020,insicerzadejavnostiodzačetkaveljavnostipo-
godbe do najkasneje 30. 10. 2020.To pomeni, da je
do30.10.2020izdanračunoziroma,dasovprimeru
uveljavljanja stroškov dela upravičeni stroški dela do
vključno30.10.2020.

Ministrstvonebosofinanciralodejavnosti,izvede-
nihpredzačetkomveljavnostipogodbeosofinanciranju.

VIII.Upravičenoststroškov
Stroškiinizdatkisoupravičeni,če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta,
– so dejansko nastali za opravljena dela, dobavlje-

noblagoaliizvedenestoritveinjeupravičenkaoziroma
upravičenecdostavildokazilooplačilu,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarjenja,

–nastanejovobdobjuupravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah.

Sofinanciranibodostroškiizvajanjaizbranegapro-
jekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in ma-
terialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor 
sodijotudistroškiplačilvsehoblikdelaizvenzaposlitve
in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sode-
lavke/sodelavce (upravičeni stroški).Priznane stroške
lastneudeležbelahkopredstavljajozgoljtististroški,ki
jihprijaviteljicaaliprijaviteljlahkoizkažezdokaziliofi-
nančnihizdatkih(npr.kopijeračunov,avtorskihoziroma
podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in
sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodo-
stojnih listinah.

Ministrstvosofinanciradelonaprojektunajvečdo
višine20EURbruto/urozaprojektnouro(negledena
oblikodela).Predavateljskeinpodobneure(npr.igral-
ske,vodenjedelavnic)oseb,kinisozaposlenevorga-
nizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji, ministrstvo 
sofinancira po naslednjem ključu (bruto znesek): za
osebessrednješolsko izobrazbonajveč50EURbru-
to/uro, za osebe z višješolsko, prejšnjo visokošolsko ali 
1.bolonjskostopnjoizobrazbenajveč60EURbruto/uro,
za osebe s prejšnjo univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo 
izobrazbenajveč76EURbruto/uro,zaosebesspeci-
alizacijoalimagisterijemznanostinajveč96bruto/uro,
zaosebezdoktoratomznanostinajveč116bruto/uro.

Prijaviteljica/prijavitelj lahkopodpostavkoF–Po-
sredni stroški uveljavlja splošne stroške poslovanja: te-
lekomunikacije (telefon, internet),elektrika,ogrevanje,
komunalne storitve, najem poslovnih prostorov, stroški 
za drobni pisarniški material ipd., obratovalne stroške 
(npr.stroškenajemnin,računovodstva,telefona,interne-
ta,poštnin,pisarniškihpotrebščin…).Zatestroškeza-
ključnemuporočilunipotrebnoprilagatiračunov,jihpa
moraizvajalecračunovodskovoditipristroškihprojekta
in jih ministrstvu pokazati v primeru nadzora nad porabo. 
Stroškinesmejopresegati7%porabljenihsredstev.

Ministrstvopripotnihstroškihpriznakotupravičen
strošek višino stroškov, ki veljajo za javni sektor v skla-
du z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnostivRS(UradnilistRS,št.40/12).

Ministrstvo bo prijaviteljice/prijavitelje projektov, 
ki bodo sofinancirani, povabilo nauvodni sestanek in
podpispogodbe.Vprijavahlahkozatoprijaviteljice/pri-
javitelji kotupravičenstrošekpredvidijopotnestroške
zaudeležbonauvodnemsestanku–višinapotnihstro-
škovmorabitiskladnazvišino,določenovprejšnjem
odstavku.

Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice 
ipd.,ki jeplačanpoključuplačilazapredavateljskein
podobne ure, opredeljene v tretjem odstavku tega po-
glavja,niupravičenstrošekingaministrstvoneboso-
financiralo.Ministrstvotudinebosofinanciralostroškov
investicij in daril.

Delovoblikiprostovoljnegadelalahko,čejeprija-
vitelj/prijaviteljica vpisan v vpisnik prostovoljskih orga-
nizacijvskladuzZProst,predstavljado100%potem
razpisuzahtevanelastneudeležbe,pričemerseocenje-
na vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti 
zaorganizacijskodelo13EUR/uro,zavsebinskodelo
10EUR/uroindrugoprostovoljskodelo6EUR/uro.

IX.Predložitevprijav
Prijave se oddajo osebno ali priporočeno po pošti.

Prijavemorajobitioddanevzaprtiovojniciinnasprednji
straniopremljenestabelonaobrazcuNVO2020/Ovojnica.

Vprimeruoddajevlogepridrugemizvajalcupoštnih
storitevobveznoprilogopredstavlja»kopijaenakaorigi-
nalu«računaizvajalcatepoštnestoritve,nakateremje
natisnjeninjasnorazvidenčas(datum,urainminuta)
oddajevloge(priporočenepošiljke).
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Oddaja prijave pomeni, da se prijaviteljica ali pri-
javitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

X.Rokzapredložitevprijave
Rokzaoddajoprijavje28.2.2020.
Štejese,dajeprijavapravočasna,čejezadnjidan

rokaoddananapoštokotpriporočenapošiljkaaličeje
zadnjidanrokado12.ureoddanavvložiščuMinistrstva
zadelo, družino, socialne zadeve inenakemožnosti,
Štukljevacesta44,Ljubljana.Prijave,kibodoprispele
potemroku,seštejejokotprepozneinbodozavržene
ter vrnjene prijaviteljicam ali prijaviteljem neodprte.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpi-

sadosegljivanaspletnihstranehGov.si,Zbirke,Javne
objave,šifraJREnakostspolov2020.

Celotna razpisna dokumentacija obsega:
– razpisno besedilo,
–obrazecNVO2020/Ovojnica,
–obrazecProjekt/2020Prijava,
–obrazecProjekt/2020Finančninačrt,
– vzorec pogodbe,
–obrazeczazaključnoporočilo,
–obrazeczabeleženjeopravljenegadela(Poročilo

Delo/2020),
– obrazec za vodenje seznamov prisotnosti na do-

godkih(PoročiloPrisotnost/2020),
–obrazeczavrednotenjedogodkov(PoročiloVre-

dnotenje/2020).
XII. Obvezna oblika in vsebina prijave
Prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami je tre-

ba predložiti v zaprti ovojnici. Obrazec Projekt/2020
PrijavainnjegoveprilogeterobrazecProjekt/2020Fi-
nančni načrt je potrebnodostaviti v enem izvirniku (z
oznako»Original«)intrehfotokopijah,vsoostalodoku-
mentacijopavenemizvodu.Zaželenojedvostransko
tiskanje (fotokopiranje), prijave ne smejo biti vezane
s spiralo ali vpete v mapo.

Prijaviteljice/prijaviteljimorajoprijavooddatinaraz-
pisnihobrazcihProjekt/2020PrijavainProjekt/2020Fi-
nančninačrt.

Prijavamoravsebovati:
–izpolnjeno vlogo (obrazecProjekt/2020Prijava)

z vsemi zahtevanimi podatki (vsako stran mora v spo-
dnjemlevemkotuparafiratiodgovornaosebaoziroma
zastopnica/zastopnik),

–izpolnjen finančni načrt projekta (obrazec Pro-
jekt/2020Finančninačrt),

–pooblastilopodpisnici/podpisnikuIzjave(točkaG
obrazca Projekt/2020 Prijava), če izjave ne podpiše
oseba,pooblaščenazazastopanje,kijekottakšnana-
vedenavevidenciAJPES.

Polegtegaprijavalahkovsebujetudi:
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je raz-

vidna zastopnica/zastopnik,
–čejeprijaviteljica/prijaviteljprostovoljskaorgani-

zacija, listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik 
prostovoljskih organizacij.

Obrazca ni dovoljeno spreminjati ne po vsebini, 
nepoobliki.Prijave,kinebodooddanenapredpisanih
obrazcih Projekt/2020Prijava in Projekt/2020 Finanč-
ninačrt,aliprijave,kibodooddanenapredrugačenih
obrazcih,bodozavržene.

XIII.Odpiranje inpreverjanje formalnepopolnosti
prijav

Postopekizbirebovodilastrokovnakomisija,ime-
novana s strani ministrice za delo, družino, socialne
zadeveinenakemožnosti.

Zodpiranjemprijavbostrokovnakomisijapričela
3. 3. 2020. Odpiranje prijav ne bo javno.

Strokovna komisija bo na odpiranju preverila for-
malnopopolnostpredloženihprijav.Odpirale sebodo
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in ozna-
čeneprijave, insicerpovrstnemredu,pokateremso
bilepredložene.

Če manjkajoča dokumentacija ni javno dostopna,
bo strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja pri-
jav predlagateljice/predlagatelje pozvala, da v roku 5 dni 
dopolnijoprijavo.Vprimeru,dapredlagateljice/predlaga-
teljiprijavenebododopolnilivroku,boprijavazavržena.

Vnadaljnjipostopekocenjevanjakakovostiprojek-
tovbodovključeneleprijave,kibodoizpolnjevalevse
formalnepogojejavnegarazpisa.

XIV.Ocenjevanjeprijav
Strokovna komisija bo preverila izpolnjevanje pogo-

jevzakandidiranjenajavnirazpis,kisodoločenivII.,
III.inV.točkitegajavnegarazpisa.

Čebougotovljeno,daprijaviteljica/prijaviteljneiz-
polnjuje pogojev javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

Vnadaljnjipostopekocenjevanjakakovostiprojek-
tovbodovključeneleprijave,kibodoizpolnjevalevse
pogoje za kandidiranje na javni razpis.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev/prijaviteljic 
zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve
oprojektu, dejavnostih in načrtovanih stroških.Doda-
tnopojasnilooziromaobrazložitevnesmespreminjati
prijave.Vprimeru,dapojasnilanebodoposredovana
vrokuinnanačin,kibodoločenvpozivu,bostrokovna
komisijavlogoocenilanapodlagiobstoječihpodatkov.

Vskladus14.členomuredbestrokovnakomisija
lahkopravtakoznižaposameznepostavkevfinančnem
načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in
zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja/pri-
javiteljice.Vprimeru,daseprijaviteljica/prijaviteljnebo
strinjalspredlaganospremembofinančneganačrtapro-
jektaaliseneboodzvalvrokuinnanačin,kibodoločen
v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.

XV.Merilazaocenjevanje
Pri izboru projektov prijaviteljic/prijaviteljev bodo

upoštevana naslednja merila ob primerjavi istovrstnih 
projektovinupoštevanjuspecifičnostiposameznihpro-
jektov.Ocenjevanjepotekazavsakopodročjeposebej,
zapotrebepripravepredlogafinanciranjapabodopro-
jektiumeščeninaskupno lestvicogledenadoseženo
številotočk.

Zeloustreza
(št.točk)

Ustreza
(št.točk)

Manj ustreza
(št.točk)

Ne ustreza
(št.točk)

1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in ustvarjanju 
enakihmožnostiženskinmoških

9 6 3 0

2. Jasnost opredeljenih ciljev v skladu s predmetom razpisa 6 4 2 0
3.Učinkovitostmetoddela 6 4 2 0
4. Jasno opredeljene uporabnice in uporabniki oziroma ciljne 
skupine

3 2 1 0
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Zeloustreza
(št.točk)

Ustreza
(št.točk)

Manj ustreza
(št.točk)

Ne ustreza
(št.točk)

5.Prispevekkodkrivanjuinprepoznavanjuneenakostispolov 6 4 2 0
6.Prispevekkodpravljanjuinpreprečevanjuneenakosti
spolov

6 4 2 0

7.Prispevekkizobraževanjuinosveščanjuopomenu
enakosti spolov

6 4 2 0

8.Prispevekkodpravistereotipovgledevlogespolovvdružbi 6 4 2 0
9.Prispevekkspodbujanjuenakostispolov 6 4 2 0
10.Ustreznostnačinaevalvacijedoseganjaciljevprojekta 3 2 1 0
11.Preglednostinjasnakonstrukcijaprihodkovinodhodkov 3 2 1 0
12.Reference(spodročjaenakostispolov)nevladne
organizacije

3 2 1 0

13.Reference(spodročjaenakostispolov)nosilke/nosilca
projekta

3 2 1 0

14.Reference(spodročjaenakostispolov)
sodelavk/sodelavcev projekta

3 2 1 0

15. Nevladna organizacija ima status v javnem interesu
napodročjuenakihmožnostiženskinmoških

6 / / 0

SKUPAJ–MAKSIMALNOŠTEVILOTOČK 75

XVI.Razdelitevsredstev
V skladu z drugim odstavkom 37. člena ZProst

bo najmanj 10% razpisanih sredstev dodeljenih iz-
vajalki/izvajalcu projektov in programov prostovoljskih 
organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo. Če na
javni razpisnebopredloženozadostnošteviloprijav
prostovoljskih organizacij in bi zato sredstva ostala ne-
porabljena, bodo sredstva v skladu s tretjim odstavkom 
37.členaZProstdodeljenasubjektom,kinisoprosto-
voljske organizacije.

Ministrstvo bo za izpolnitev pogoja iz drugega od-
stavka37. členaZProst sofinanciralo tudi projekte, ki
vključujejoprostovoljskodelovskladuzZProst,insicer
tiste,kibododoseglinajvišještevilotočk.

Pri ocenjevanju projektov bo strokovna komisija
na podlagi meril za izbor projekte razvrstila glede na 
doseženo število točk. Projekti bodo sofinancirani do
porabesredstevgledenavrstnireddoseženegaštevila
točktervskladuzzgorajnavedenimnačinomrazdelitve
sredstev,insicernanaslednjinačin:

Od0do38točk: nisofinanciranja
Nad38do75točk: do100%ododobrenihsredstev

Ministrica bo na predlog strokovne komisije sprejela 
sklepo izboruprojektov, ki jih bomožnosofinancirati
vskladuspogoji,določenimivtemjavnemrazpisu,ter
tudigledezneska(preostaneksredstev)zadelnosofi-
nanciranjezadnjeumeščenegaprojektagledenavrstni
reddoseženegaštevilatočk,kibigašebilomožnosofi-
nancirati glede na višino razpisanih sredstev.

Vprimeru,dabidvaalivečprojektovdosegloena-
koštevilotočk,boimelpridodelitvisredstevprednost
projekt,kibopriXV.točkiMerilazaizborprojektovpri
merilu 1. Novi pristopi k spodbujanju enakosti spolov in 
ustvarjanju enakihmožnosti žensk inmoških dosegel
večještevilotočk.

Zopersklepoizboruprojektajedopustnapritožba
naMinistrstvozadelo,družino,socialnezadeveinena-
kemožnosti,Štukljevacesta44,1000Ljubljana,vroku
8dniodvročitvesklepa.Ministrstvoboopritožbiodlo-
čilovroku15dniodprejemapritožbe.

Ministrstvo bo pri izbranih projektih opravilo nad-
zor nad smotrno porabo javno-finančnih sredstev ter

nadzor nad izvedbo dejavnosti, opredeljenih v obrazcu 
Projekt/2020PrijavainobrazcuFinančninačrt/2020.

XVII.Informacije
Dodatneinformacijevzvezizjavnimrazpisomdobi-

tepoe-poštigp.mddsz@gov.si.Zadnjidanzapojasnila
je 19. 2. 2020.

Zaradinačelaenakedostopnostidoinformacijbodo
vprašanja, zastavljena v zvezi z javnim razpisom, in od-
govori nanje, objavljeni na spletni strani ministrstva pod 
objavojavnegarazpisa.Identifikacijskipodatkiorganiza-
cije/osebe, ki je zastavila vprašanje, ne bodo zavedeni. 
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev 
razpisne dokumentacije.

XVIII.Izidrazpisa:prijaviteljice/prijaviteljibodooiz-
boruobveščeninajpoznejevroku45dniododpiranja
prijav.

XIX. Sklenitev pogodbe: ministrstvo bo z nevladni-
mi organizacijami, izbranimi na tem razpisu, sklenilo 
pogodbeosofinanciranju. Izbranenevladneorganiza-
cije se morajo odzvati na poziv ministrstva k sklenitvi 
pogodbevroku8dnioddnevaprejemasklepaoizboru
projekta.Vnasprotnemprimerusešteje,dajeprejem-
nica/prejemnik odstopil od svoje prijave za dodelitev 
sredstev.Posameznapogodbazačneveljatizdnem,ko
jo podpišeta obe stranki.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št.4110-206/2019 Ob-1282/20
Napodlagi17.in19.členaZakonaošportu(Uradni

listRS,št.29/17in21/18–ZNOrg)invskladuzLetnim
programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki 
ga je sprejel minister, pristojen za šport, objavlja Ministr-
stvozaizobraževanje,znanostinšport

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-
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ževanje,znanostinšport,Masarykovacesta16,1000
Ljubljana(vnadaljevanjuMIZŠ).

2.Prijavitelj
Najavnirazpiszasofinanciranjeinvesticijvnovo-

gradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo 
občine,kiimajovlastizemljišča,nakaterihbodostale
nove športne dvorane.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v no-
vogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripa-
dajočebazensketehnikevletu2020selahkoprijavijo
občine,ki imajovlastizemljišča,nakaterihbodostali
novi športni bazeni ali v lasti javne športne bazene, ki 
bodo predmet rekonstrukcije.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje

novograd nje javnih športnih dvoran in novogradnje ali 
rekonstrukcijejavnihšportnihbazenovinpripadajoče
bazensketehnikeznamenomdosečiboljšoinučinko-
vitejšo rabo športnih površin ter športno tehnološko po-
sodobitevobstoječihjavnihšportnihobjektovskladno
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 
2014–2023.

Cilj javnega razpisa je zagotoviti kakovostne javne 
športnepovršinezavsekategorijeuporabnikovteručin-
kovitokoriščenjeinravnanjezjavnimišportnimiobjekti.

4.Predmetjavnegarazpisa
Predmetjavnegarazpisajesofinanciranjeinvesticij

v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali re-
konstrukciješportnihbazenovinpripadajočebazenske
tehnike,katerihsofinanciranjesebopričelopouvrstitvi
projektovvNačrtrazvojnihprogramovzaleto2020in
podpisom pogodb z izbranimi prijavitelji.

Sklop 1
Sofinanciralesebodonovogradnješportnihdvoran

v letu 2020.
Sklop 2
Sofinanciralesebodonovogradnjealirekonstruk-

ciješportnihbazenovinpripadajočebazensketehnike
v letu 2020.

5.Upravičenistroškizasofinanciranje
Vokvirusklopa1sesofinancirajostroškigradnje

športnih dvoran, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 
2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do
31.8.2022,pričemersezazaključekinvesticiješteje,
da je predana v uporabo. Stroški investicije v investi-
cijsko in projektno dokumentacijo, stroški gradbenega 
nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za do-
voljenjainkomunalnepriključke,nisoupravičenistroški
innisopredmetsofinanciranja.

Vokvirusklopa2sesofinancirajostroškigradnje
ali rekonstrukcije športnihbazenov inpripadajočeba-
zenske tehnike, ki bodo nastali od 1. 1. 2020 do 20. 11. 

2020. Investicija mora biti zaključena najkasneje do
31.8.2022,pričemersezazaključekinvesticiješteje,
da je predana v uporabo. Stroški investicije do pridobi-
tve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega 
nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za do-
voljenjainkomunalnepriključkenisoupravičenistroški
innisopredmetsofinanciranja.

6.Višinasredstev
Višinasredstev,kijihboministrstvonamenilozaso-

financiranjeinvesticijvletu2020,je3.278.000,00EUR.
Praviceporabeso,zagotovljenenaPP222010–Inve-
sticijevšportnoinfrastrukturo,nakontu4320–Investi-
cijskitransferjiobčinam.

Sklop 1
Okvirnavišinasredstevzasofinanciranjesklopa1

za leto2020znaša1.639.000,00EUR.MIZŠbosofi-
nanciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje 
športnih dvoran v predvideni višini 409.750,00 EUR
vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 
2.000.000,00EURbrezDDV.Vprimeru,dazasklop1
kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sred-
stev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, 
vendarnajvečdozneskapolovicevrednostiposamezne
investicijebrezDDV.

Sklop 2
Okvirnavišinasredstevzasofinanciranjesklopa2

zaleto2020znaša1.639.000,00EUR.MIZŠbosofinan-
ciralo štiri izbrane projekte investicij v novogradnje ali re-
konstrukciješportnihbazenovinpripadajočebazenske
tehnike v predvideni višini 409.750,00EUR vrednosti
celotne investicije. Investicija, ki je predmet prijave, ne 
smebitimanjšaod2.500.000,00EURbrezDDVinje
lahkopredvidenazadvoranskakopališčaalikopališča
naprostem.Vprimeru,dazasklop2kandidirajomanj
kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno 
razdeliostalimizbranimprijaviteljem,vendarnajvečdo
zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez 
DDV.

7. Obdobje za porabo sredstev
Sredstva za sofinanciranje sklopa 1 v predvideni

višini 1.639.000,00EURmorajo biti porabljena v letu
2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki
bopodlagazaizplačilosredstevsofinanciranja,25.11.
2020.

Sredstva za sofinanciranje sklopa 2 v predvideni
višini 1.639.000,00EURmorajo biti porabljena v letu
2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki
bopodlagazaizplačilosredstevsofinanciranja,25.11.
2020.

8.Pogoji
PredlaganeinvesticijesemorajoizvajativRepubliki

Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Sklop 1

8.1 Vadbenapovršinavnovišportnidvoraninesmebitimanjšaod44x24x7m2.
8.2 Investicijski projekt mora biti skladen s predmetom in namenom javnega razpisa, kar se dokazuje 

z investicijsko dokumentacijo in sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije.
8.3 Vrednostcelotneinvesticijeprijavljenegaprojektanesmebitimanjšaod2.000.000,00EURbrezDDV.
8.4 Prijaviteljmorapredložitiizjavoozaprtjufinančnekonstrukcije,upoštevajetudipričakovanasredstvaiz

naslova tega javnega razpisa.
8.5 Gradnjasenismelazačetipred1.1.2020insebozaključilanajkasnejedo31.8.2022.
8.6 Pridobljenoustreznoupravnodovoljenjezaposegvprostor.
8.7 PrijaviteljjedozaključkajavnegarazpisaoddalporočiloorealizacijiLetnegaprogramašportazaleto

2019.MIZŠjevspletniaplikacijiLPŠobčineporočilopotrdilo.
8.8 Prijaviteljjeoddalporočiloopotrebahšportneinfrastrukturezaobdobje2020–2027(pozivministrstva

št.4110-172/2019,zdne11.9.2019,11.10.2019in8.11.2019).
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Sklop 2

8.1 Dolžinašportnegabazenanesmebitimanjšaod50oziroma25m.
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 Vrednostcelotneinvesticijeprijavljenegaprojektanesmebitimanjšaod2.500.000,00EURbrezDDV.
8.4 Prijaviteljmorapredložitiizjavoozaprtjufinančnekonstrukcije,upoštevajetudipričakovanasredstvaiz

naslova tega razpisa.
8.5 Gradnjasenismelazačetipred1.1.2020insebozaključilanajkasnejedo31.8.2022
8.6 Pridobljenoustreznoupravnodovoljenjezaposegvprostor.
8.7 PrijaviteljjedozaključkajavnegarazpisaoddalporočiloorealizacijiLetnegaprogramašportazaleto

2019.MIZŠjevspletniaplikacijiLPŠobčineporočilopotrdilo.
8.8 Prijaviteljjeoddalporočiloopotrebahšportneinfrastrukturezaobdobje2020–2027(pozivministrstva

št.4110-172/2019zdne11.9.2019,11.10.2019in8.11.2019).

9.Merilazaizborinvesticijzasofinanciranje
Vlogebodoocenjeneskladnozmerilitegajavnegarazpisa.
Sklop 1

MERILO Št. 
točk

Točkovanje

1. VrednostinvesticijebrezDDV.
(Vrednostnesmebitimanjšaod2.000.000,00brez
DDV).

1–5 nad5,0mioEUR=5točk
nad4,0miodovključno5,0mioEUR=4točke
nad3,0miodovključno4,0mioEUR=3točke
nad2,0miodovključno3,0mioEUR=2točki
2,0mioEUR=1točka

2. UspešnostobčinenajavnihrazpisihMIZŠzašportno
infrastrukturo(brezsredstevESRR)odleta2010.

0–3 Prijaviteljodleta2010nibilizbrannajavnem
razpisuMIZŠ=3točke
Prijavitelj,kijebilnarazpisuizbran:
vletu2016=2točki
vletih2017in2018=1točka
leta2019=0točk

3. Odstotekvloženihfinančnihsredstevprijavitelja
v programe športa v letu 2019 glede na celotni 
proračunlokalneskupnosti(prijavitelja),kijerazviden
izletnegaporočilaprijavitelja,oddaneganaMIZŠ
spomočjospletneaplikacijeLPŠobčine.

0–5 nad1,8%=5točk
nad1,4%do1,8%=4točke
nad1%do1,4%=3točke
nad0,6%do1%=2točki
nad0,2%do0,6%=1točka
do0,2%=0točk

4. Površinaobstoječihpokritihšportnihpovršinna
prebivalcavlokalniskupnostigledenanačrtovanih
0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega 
programa športa v RS.

0–5 do 0,25 m2=5točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2=4točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2=3točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2=2točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2=1točka
nad 0,40 m2=0točk

5. Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali 
v objektu, in sicer:
1.prostočasnašportnavzgojaotrokinmladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami;
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.športnarekreacija;
9. šport starejših.

1–5 Devetprogramov=5točk
Osemprogramov=4točke
Šestprogramov=3točke
Štiriprograme=2točki
Dvaprograma=1točka

6. Številošportnihpanog,zakaterebovobjektumogoče
organizirati vadbo in uradna tekmovanja v skladu 
spravilinacionalnihpanožnihšportnihzvez(NPŠZ).

1–5 nad20=5točk
nad15do20=4točke
nad10do15=3točke
nad5do10=2točki
do5=1točka

7. Ministrstvujebiloposredovanoporočilospodatki
onačrtovanihinvesticijahvšportnoinfrastrukturood
leta2020–2027(zainvesticijo,kijepredmetprijave).

0–2 DA=2točki
NE=0točk

Izbranibodotistištirjeprijavitelji,kibodozbralinajvečjeskupnoštevilotočk.
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Vprimeru,dasenačetrtomestouvrstitadvaali
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti,
kibozinvesticijskimprojektomboljpovečalpovršino
pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni
skupnosti.

Vlogeprijaviteljev,kineizpolnjujejopogojevzakan-
didiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenemroku,sezavržejo.

MIZŠizdaizbranemuprejemnikuodločboododeli-
tvisredstev.Projektbopoveljavnempostopkuuvrščen
v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
MIZŠbozizbranimprijaviteljemsklenilopogodbooso-
financiranju.

Sklop 2

MERILO Št. 
točk

Točkovanje

1. VrednostinvesticijebrezDDV.
(Vrednostnesmebitimanjšaod2.500.000,00).

1–5 nad5,5mioEUR=5točk
nad4,5miodovključno5,5mioEUR=4točke
nad3,5miodovključno4,5mioEUR=3točke
nad2,5miodovključno3,5mioEUR=2točki
2,5mioEUR=1točka

2. UspešnostobčinenajavnihrazpisihMIZŠzašportno
infrastrukturo(brezsredstevESRR)odleta2010.

0–3 Prijaviteljodleta2010nibilizbrannarazpisu
MIZŠ=3točke
Prijavitelj,kijebilnarazpisuizbran:
vletu2016=2točki
vletih2017in2018=1točka
leta2019=0točk

3. Odstotekvloženihfinančnihsredstevprijavitelja
v programe športa v letu 2019 glede na celotni 
proračunlokalneskupnosti(prijavitelja),kijerazviden
izletnegaporočilaprijavitelja,oddaneganaMIZŠ
spomočjospletneaplikacijeLPŠobčine.

0–5 nad1,8%=5točk
nad1,4%do1,8%=4točke
nad1%do1,4%=3točke
nad0,6%do1%=2točki
nad0,2%do0,6%=1točka
do0,2%=0točk

4. Površinaobstoječihpokritihšportnihpovršinna
prebivalcavlokalniskupnostigledenanačrtovanih
0,35 m2, kot to izhaja iz strateškega cilja Nacionalnega 
programa športa v RS.

0–5 do 0,25 m2=5točk
nad 0,25 m2 do 0,29 m2=4točke
nad 0,29 m2 do 0,33 m2=3točke
nad 0,33 m2 do 0,36 m2=2točki
nad 0,36 m2 do 0,40 m2=1točka
nad 0,40 m2=0točk

5. Število športnih programov, ki se bodo lahko odvijali 
v objektu, in sicer:
1.prostočasnašportnavzgojaotrokinmladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami;
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.športnarekreacija;
9. šport starejših.

1–5 devet=5točk
osemprogramov=4točke
šestprogramov=3točke
štiriprograme=2točki
dvaprogram=1točka

6. Število športnih panog, ki se bodo lahko izvajale 
vobjektu,kotsonavedenepoposameznihtočkah:
1. plavanje, paraplavanje, plavanje-gluhi, plavanje – 
daljinsko, plavanje – sinhrono;
 vsajenaodnaštetih;DA/NE
2. vaterpolo;
3.triatlon,akvatlon,paratriatlon,krostriatlon;DA/NE
 vsajenaodnaštetih;DA/NE
4. potapljanje-plavanje s plavutmi, potapotapljanje – 
prosto potapljanje;
 vsajenaodnaštetih.DA/NE
5.kajakkanu,parakajak,surf,veslanje;
 vsajenaodnaštetih.DA/NE

0–5 Poposameznihtočkah
(vsajenaodnaštetih):
DA=1točka
NE=0točk
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MERILO Št. 
točk

Točkovanje

7. Število izvajalcev športnih programov oziroma 
uporabnikovobjekta(šola,vrtec,društvo…),kibodo
objekt uporabljali za izvedbo nacionalnega športnega 
programaNaučimoseplavati.

1–6 nad10izvajalcev=6točk
9ali10izvajalcev=5točk
7ali8izvajalcev=4točk
5ali6izvajalcev=3točke
3ali4izvajalci=2točk
1ali2izvajalca=1točka

8. Ministrstvujebiloposredovanoporočilospodatki
onačrtovanihinvesticijahvšportnoinfrastrukturood
leta2020–2027(zainvesticijo,kijepredmetprijave).

0–2 DA=2točki
NE=0točk

Izbranibodotistištirjeprijavitelji,kibodozbralinajvečjeskupnoštevilotočk.

Vprimeru,dasenačetrtomestouvrstitadvaali
več prijaviteljev z istim številom točk, bo izbran tisti,
kibozinvesticijskimprojektomboljpovečalpovršino
pokritih športnih površin (m2) na prebivalca v lokalni
skupnosti.

Vlogeprijaviteljev,kineizpolnjujejopogojevzakan-
didiranje, se zavrnejo, vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenemroku,sezavržejo.

MIZŠizdaizbranemuprejemnikuodločboododeli-
tvisredstev.Projektbopoveljavnempostopkuuvrščen
v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
MIZŠbozizbranimprijaviteljemsklenilopogodbooso-
financiranju

10.Vsebinavloge
Vlogamoravsebovati:

Sklop 1

10.1 Ožigosanprijavniobrazec,podpisansstranipooblaščeneosebeprijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Izjava,dasegradnjanizačelaizvajatipredletom2020indabozaključenanajkasnejedo31.8.2022.
10.4 Sprejetodlokoproračunuobčinezaleto2020inveljavninačrtrazvojnihprogramov.
10.5 Izjavaoostalihvirihzazaprtjefinančnekonstrukcije.
10.6 Parafiranvzorecpogodbe.
10.7 PodpisaninožigosanDokumentidentifikacijeinvesticijskegaprojekta,izdelanskladnozUredbooenotni

metodologijizapripravoinvesticijskedokumentacijenapodročjujavnihfinanc(UradnilistRS,št.60/06,
54/10in27/16).Priložisetudiostalainvesticijskadokumentacija(PIZaliIP).

10.8 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
zDDVinvirifinanciranja.

10.9 Dokaziloolastništvuzemljišča,kjerizvajagradbenadelaoziromabodogradbenadelaizvedena.
10.10 Ustreznopravnomočnoupravnodovoljenjezaposegvprostor.
10.11 Projektnodokumentacijozapridobitevmnenjingradbenegadovoljenja(DGD).

Sklop 2

10.1 Ožigosanprijavniobrazec,podpisansstranipooblaščeneosebeprijavitelja.
10.2 Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
10.3 Izjava,dasegradnjanizačelaizvajatipredletom2020indabozaključenanajkasnejedo31.8.2022.
10.4 Sprejetodlokoproračunuobčinezaleto2020inveljavninačrtrazvojnihprogramov.
10.5 Izjavaoostalihvirihzazaprtjefinančnekonstrukcije.
10.6 Parafiranvzorecpogodbe.
10.7 PodpisaninožigosanDokumentidentifikacijeinvesticijskegaprojekta,izdelanskladnozUredbooenotni

metodologijizapripravoinvesticijskedokumentacijenapodročjujavnihfinanc(UradnilistRS,št.60/06,
54/10in27/16).Priložisetudiostalainvesticijskadokumentacija(PIZaliIP).

10.8 Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije 
zDDVinvirifinanciranja.

10.9 Dokaziloolastništvuzemljišča,kjerizvajagradbenadelaoziromabodogradbenadelaizvedena.
10.10 Ustreznopravnomočnoupravnodovoljenjezaposegvprostor.
10.11 Projektnodokumentacijozapridobitevmnenjingradbenegadovoljenja(DGD).
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11.Načinprijave in razpisni rok: rokzaprijavona
javni razpis je 27. 3. 2020. Pisne prijave na razpisnih
obrazcihpošljitenanaslovMinistrstvozaizobraževanje,
znanostinšport,Masarykovacesta16,1000Ljubljana.
Prijavamorabitipredloženavzapečatenemovitku,ovi-
tekpamorabiti nasprednji stranioznačenznapisom
za sklop 1: »Ne odpiraj sklop 1 (4110-206/2019)«, za
sklop2:»Neodpirajsklop2(4110-206/2019)«.Naovitku
morabitioznačenpolninaslovpošiljatelja.Štejese,daje
prijavaprispelapravočasno,čejebilaoddananajkasneje
zadnjidanrokazaoddajoprijavnapoštispriporočeno
pošiljko,alido12.ureoddanavvložiščuMinistrstvaza
izobraževanje, znanost inšport,Masarykovacesta16,
1000Ljubljana.Upoštevanebodolepravočasneprijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za ka-
terebodoprijaviteljivrokih,določenihvrazpisu,zagoto-
vilipotrebnodokumentacijo.Prijave,kinebodooddane
na predpisanih obrazcih v prilogah razpisne dokumenta-
cije,bodoizločeneiznadaljnjegapostopka.Posamezni
prijavitelj se lahko na posamezni sklop prijavi z eno inve-
sticijo.Vsakavlogamorabitivsvojiovojnici.

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
javnegarazpisaobveščenizobjavonaspletnistranido
16. 4. 2020.

14. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na sple-
tnistraniMinistrstvazaizobraževanje,znanostinšport,
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, na naslovu
http://www.mizs.gov.si.Dodatneinformacijesonavoljo
na elektronskem naslovu maja.skale@gov.si. Na vsa 
vprašanja, ki bodo prejeta do 21. 2. 2020, bo odgovor-
jenodo28.2.2020.

Izpolnjene razpisne obrazce v prilogah od 1 do 6 
prijaviteljinatisnejo.Natisnjeneobrazceožigosainpod-
pišepooblaščenaosebaprijavitelja.Podpisane inoži-
gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z11.točkotegarazpisa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. U014-95/2019/3 Ob-1344/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Za-
kona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 
–ZGO-1,45/04–ZdZPKG,62/04–odl.USin93/05–
ZVMS,90/12–ZdZPVHVVRin22/18)in3.členaUred-
beomrežijavneveterinarskeslužbeinizvajalcevnalog
odobrenihveterinarjev(UradnilistRS,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:RepublikaSlovenija,Ministrstvoza
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno 
hrano,veterinarstvoinvarstvorastlin(UVHVVR),Dunaj-
ska cesta 22, 1000 Ljub ljana.

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

–dejavnosti javne veterinarske službe za izvaja-
nje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj 
živalinaobmočjuRSvtekočemletu(letnaodredba),ki

seopravljavokvirumrežejavneveterinarskeslužbein
sefinanciraizproračunaUVHVVR,razenzaizvajanje
posebnih koncesij;

– ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinar-
ski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega 
zdravstvenegavarstvaživali;

– nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko 
diagnostikokužnihbolezni,zakaterejetrebatakojugo-
tovitikužnobolezenalivzrokpogina.

Javni razpis ne velja za zagotavljanje najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali v okviru poseb-
nihkoncesij,kisedoločijovskladus5.členomUred-
beomreži javne veterinarske službe (Uradni listRS,
št.54/08).

III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska po-
godba s posamezno veterinarsko organizacijo se sklene 
popravnomočnostiodločbeoizbirikoncesionarjazapo-
sameznoobčino,vendarzzačetkomveljavnostinepred
30. 9. 2020 in se sklepa za obdobje do 30. 9. 2030.

IV.Pogoji:najavnirazpisselahkoprijavijoveteri-
narske organizacije, ki:

–imajo veljavno odločbo o verifikaciji v skladu
s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vete-
rinarskeorganizacije,inopostopkunjihoveverifikacije
za veterinarsko ambulanto C, veterinarsko bolnico ali 
veterinarskokliniko(vprimerupodružnicveljanavedeni
pogojgledeverifikacijetudizapodružnice),

– imajo zaposlenega najmanj enega veterinarja 
zveljavnolicenco,zapolnidelovničasnavsakihzačetih
300 registriranih kmetijskih gospodarstev, ki redijo rejne 
živalinaobmočju,kigauveljavljajo(izhodiščeregistrira-
nihkmetijskihgospodarstev,kiredijorejneživali,nadan
31.12.2019).Čejezaposleniveterinartujec,moraimeti
priznanopoklicnokvalifikacijo,čeništudiralvRepubliki
Sloveniji in obvladati osnovno raven slovenskega jezika,

–imajonaobmočjumadžarskeoziromaitalijanske
narodnosti, zagotovljenega vsaj enega veterinarja, ki 
obvladaosnovnoravenmadžarskegaoziromaitalijan-
skega jezika,

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

–imajonadanoddajeprijaveplačaneprispevkeza
socialno varnost iz delovnega razmerja.

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, ki se nanašajo na 
osebeinsozapisanivmoškislovničniobliki,souporab-
ljenikotnevtralnizaženskiinmoškispol.

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

1.prijava(izpolnjenObrazec1–Prijava);
2. seznam vseh zaposlenih veterinarjev na dan 

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

3.seznamvsehzaposlenihveterinarskihpomočni-
kov na dan objave razpisa (izpolnjen Obrazec 3 – Se-
znamveterinarskihpomočnikov);

4. izjava o delovnih izkušnjah veterinarjev – naved-
badelovnihizkušenjnapodročjuveterinarstvainglede
izvajanja del najmanjšega obsega zdravstvenega var-
stvaživalizaveterinarje(izpolnjenObrazec4–Delovne
izkušnjeveterinarjev);

5.čejezaposleniveterinartujdržavljan,kiještu-
diralvtujini,fotokopijoodločbeopriznavanjupoklicne
kvalifikacijeterpotrdiloverificiranejezikovneorganiza-
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cije o osnovnem znanju slovenskega jezika v skladu 
spravilnikom,kiurejapriznavanjepoklicnihkvalifikacij
veterinarjev(izpolnjenObrazec5–Tujiveterinarji);

6. prijava območja, kjer želi veterinarska organi-
zacija opravljati veterinarsko dejavnost iz tega razpisa, 
znavedboobmočjaobčin/eoziromaupravne/ihenot/e
(vprimeruuveljavljanjazaobmočjecele/ihupravne/ih
enot/e)(izpolnjenObrazec6–Prijavaobmočja);

7.vprimeruprijavezadelonaobmočjumadžarske
ali italijanske narodne skupnosti potrdilo za veterinarja 
o osnovnem znanju jezika avtohtone narodne skupnosti. 
Zaosnovnoravenznanjajezikanarodneskupnostise
upoštevajo: zaključena osnovnošolska obveznost na
dvojezičnišoli (spričevalo),končanasrednjašola,kjer
jebiledenodjezikovtudi jeziknarodneskupnosti,če
veterinarpredhodnonikončaldvojezičneosnovnešole,
opravljen izpit iz jezika narodne skupnosti na dodiplom-
skem ali podiplomskem študiju, potrdilo o jezikovnem 
usposabljanju pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 
300 ur ali potrdilo o uspešno opravljenem izpitu na 
osnovni ravni znanja jezika narodne skupnosti (izpolnjen 
Obrazec7–Narodneskupnosti);

8. izjava glede načina zagotavljanja nepretrgane
veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in pre-
iskave,skaterimisepotrdibolezenaliovržesum:na-
vedba delovnega časa, števila veterinarjev, ki delajo
vverificiraniveterinarskiorganizaciji tekomdelovnega
časaodponedeljkadopetkainveterinarjev,dosegljivih
namobilnemtelefonu24urskoziceloletonegledena
proste delovne dni in izjava glede izvajanja odrejenih 
ukrepovizvendelovnegačasa,kadarjeogroženozdrav-
je ljudi ali živali (izpolnjenObrazec 8 – Zagotavljanje
nepretrganeveterinarskedejavnosti);

9. izjavagledemaksimalnegaodzivnegačasaob
pojavubolezniživalizanajboljoddaljenKMG-MIDna
območju,zakateregaseprijavlja(izpolnjenObrazec9
–Odzivničas);

10. izjava glede višine popusta na ceno režijske
ure,čegaponudi(izraženov%incelimštevilom)(izpol-
njenObrazec10–Popustnacenorežijskeure);

11. interni akt o organizaciji delovanja v primeru 
pojavabolezniživaliznavedbovrste inštevilazaščit-
nihsredstevzaobvladovanjebolezniživali,čeobstaja
(izpolnjenObrazec11–Obvladovanjekriznihsituacij);

12. navedba številke koncesijske pogodbe za 
opravljanjeveterinarskedejavnostiDDD,čejepogodba
sklenjenaalinavedbaštevilkeodločbeindatumaizdaje,
čeimaodločboUVHVVRoizpolnjevanjupogojevzato
dejavnostnadanobjaverazpisa,čeobstaja(izpolnjen
Obrazec12–DDD);

13.izjavooplačanihprispevkihzasocialnovarnost
in pooblastilo za preveritev podatkov (izpolnjen Obra-
zec13–Plačaniprispevki).

Obveznesestavineprijavesoobrazciod1dovključ-
no13skupajzzahtevanimidokazili,razenobrazca7,če
prijaviteljneuveljavljaobmočjaobčin,kjerživitaavtoh-
toni narodni skupnosti.

Vloženaprijavazizjavamiprijaviteljajezavezujoča
in se bo upoštevala pri sklepanju koncesijske pogodbe.

VI.Izbor
Za območje posamezne upravne enote oziroma

večjegaštevilaobčinbo izbrana tistaveterinarskaor-
ganizacija, ki bo izpolnjevala vse pogoje in bo zbrala 
največtočkpoprednostnihmerilihizVII.inVIII.točke
tega razpisa.

Ob izpolnjevanju pogojev in izenačenosti števila
točkUVHVVRpozoveprijavitelje,kikandidirajonaistem
območju,dapredložijosporazumodoločitviobmočjapo
posameznihobčinah.Čev30dnehodpozivastranke

nepredložijosporazuma,UVHVVRdoločiveterinarsko
organizacijozaobmočjeposamezneobčine(najmanjša
enotaobčina)gledenakadrovskezmogljivostiiz5.toč-
keVIII.Poglavjarazpisa,njenobližinoindostopnostiz
1.točkeVIII.Poglavjarazpisa.Priizenačenostipogojev
sezaizračunbližineindostopnostiuporabinavigacijski
sistemzemljevidi»googlemaps«;upoštevaserazdalja
mednaslovomveterinarskeorganizacijealipodružnice
innaseljem(vpišesekrajinukaz»izmerirazdaljo«).

Čebidelobmočjaupravneenoteostalizvzet,mora
veterinarskaorganizacija, kiuveljavljaostaloobmočje
upravne enote in izpolnjuje kadrovske pogoje za celo-
tnoobmočjeupravneenote,prevzetiobmočjecelotne
upravneenote.Čekadrovskihpogojevzacelotnoob-
močje ne izpolnjuje, UVHVVR določi drugo najbližjo
veterinarsko organizacijo, ki izpolnjuje pogoje.

VII.Prednostnamerilapočetrtemodstavku3.čle-
na Uredbe

Pokritjevečjegaobmočja,zakateregaseprijavlja
in izpolnjujepogoje(točke izposameznihalinejsene
seštevajo)

–za območje dveh ali več celih upravnih enot,
kipredstavljajozaokroženocelototako,da imavvsaj
dvehodtehsedežalipodružnico:14točk;

–zaobmočjeeneceleupravneenote,vkateriima
sedežalipodružnico:12točk;

–zaobmočje5občinali več,kipredstavljajoza-
okroženo celoto in niso hkrati območje cele upravne
enote:10točk;

–zaobmočje4občin,kipredstavljajozaokroženo
celotoinnisohkratiobmočjeceleupravneenote:8točk;

–zaobmočje3občin,kipredstavljajozaokroženo
celotoinnisohkratiobmočjeceleupravneenote:6točk;

–za območje 2 občin, ki predstavljata zaokrože-
noceloto innistahkratiobmočjeceleupravneenote:
4točke.

Zaokroženacelotajeobmočjedvehalivečobčinali
upravnih enot, ki mejijo ena na drugo.

VIII. Prednostna merila za območje posameznih
občinpopetemodstavku3.členaUredbe(obizpolnje-
vanjupogojevsetočkeizposameznihtočkseštevajo):

1. bližina in dostopnost veterinarske organizacije
(točkeseseštevajogledenaocenjevanoobmočje)

–kdorimaverificiranoveterinarskoorganizacijoali
podružnicoznotrajposamezneupravneenoteoziroma
občine,zakateregaseprijavlja:2točki;

2.izjavaoodzivnemčasu(doprihodanakmetijsko
gospodarstvo)obpojavu/sumubolezniživali,štetood
klica uporabnika za najbolj oddaljeno gospodarstvo na 
občini/ah,kijo/jihuveljavljainzanjo/eizpolnjujepogoje
(točkeizposameznihalinejseneseštevajo)

a)prihoddo90minvčasuod7.do15.ureodpo-
nedeljkadopetka:1točka;

b)prihoddo90min24urvsakdan,vključnosobo-
te,nedeljeinprazniki:3točke.

3.načinzagotavljanjanepretrganeveterinarskede-
javnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi 
sepotrdibolezenaliovržesum(točke izposameznih
alinejseseštevajo)

– dosegljivost veterinarja v ambulanti s katero se 
prijavljavobčinitekomdelovnegačasaodponedeljka
dopetkavobsegu8urdnevno:1točka(negledena
številododatnihveterinarjev);

– dosegljivost dodatnega veterinarja na mobilnem 
telefonu24urskoziceloletonegledenaprostedelovne
dni:2točki(negledenaštevilododatnihveterinarjev).

4.dejavnostizaobvladovanjekriznihsituacij(točke
izposameznihalinejseseštevajo)
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– interni akt o organizaciji delovanja v primeru poja-
vainvprimeruizbruhabolezniživaliznavedbovrstein
številazaščitnihsredstevzaobvladovanjebolezniživali
(čegaprijaviteljpredloži):1točka;

–koncesijaUVHVVRzaopravljanjeDDDdejavno-
stialipravnomočnaodločbaoizpolnjevanjupogojevza
izvajanjeDDD(čeobstaja):2točki.

5.kadrovskezmogljivosti(točkeiza)inb)sesešte-
vajo,najvišjimožniseštevekvsehtočkje5točk)

a)Vsaknadaljnjiveterinarnadizpolnjevanjempo-
gojev na dan objave razpisa (pogoj je: 1 veterinar s pol-
nimdelovnimčasomnavsakihzačetih300KMG-MID
zaceloobmočje,kigauveljavljainzanjizpolnjujepo-
goje),kije:

–zaposlenspolnimdelovnimčasomnadanobjave
razpisa:2točki;

–vprimeruzaposlitvezakrajšidelovničasaodpol-
nega,vendarnajmanj4urednevno:1točka;

(točkeizposameznihalinejseseštevajo)
b)Zavsakegazaposlenegaveterinarskegapomoč-

nika na dan objave razpisa:
–zaposlenspolnimdelovnimčasom:1točka;
–vprimeruzaposlitvezakrajšidelovničasaodpol-

nega,vendarnajmanj4urednevno:0,5točke;
(točkeizposameznihalinejseseštevajo)
6.delovneizkušnjezaposlenihveterinarjev(točke

izposameznihalinejseneseštevajo):
–dovključno5let:1točka;
–nad5let:2točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

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

7. delovne izkušnje zaposlenih veterinarjev z izvaja-
njem del po koncesiji pri izvajanju najmanjšega obsega 
zdravstvenegavarstvaživali(točkeizposameznihalinej
seneseštevajo):

–dovključno5let:1točka;
–nad5let:2točki.
Upošteva se seštevek celih dopolnjenih let delovnih 

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

8.osnovezaizračuncenezaopravljanjeveterinar-
skih dejavnosti iz javnega razpisa:

Za vsak 1% popusta na veljavno ceno režijske
ure,kijezavsakoletodoločenascenikomUVHVVR:
0,5točkevendarnajveč5točk

Popust velja za ves čas sklenitve koncesijskega
razmerja.

Veljavnacenarežijskeurenadanjavnegarazpisa
je 34,81 EUR za veterinarja in 17,72 EUR za veteri-
narskega pomočnika. ZaUpravno enotoTolmin in za
UpravnoenotoKočevjeseveljavnacenarežijskeureza
veterinarjainveterinarskegapomočnikazvišaza10%.

9. izvajanje koncesije v skladu s predpisi – velja za 
vsevrstekoncesij,kijihimaUVHVVRsklenjenezveteri-
narskimiorganizacijami(negativnetočkeizposameznih
alinejseneseštevajo):

– enkratni odvzem koncesije:
a)vceloti:manj3točke
b)delni:manj2točki
–dvaalivečkratniodvzemkoncesije(delnoalivce-

loti):manj5točk.
Upoštevajo se pravnomočne odločbe UVHVVR

o odvzemu koncesije v zadnjih petih letih.
IX. Razpisna dokumentacija: seznam upravnih enot 

inobčinsštevilomregistriranihkmetijskihgospodarstev,
kisoredilerejneživali,razenribinčebel,jeobjavljenna
spletnihstranehUVHVVR(spletnomesto:https://www.
gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-var-

no-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin, zavihek: jav-
ne objave). Zainteresirani prijavitelji lahko brezplačno
dvignejo navedeno dokumentacijo tudi v glavni pisarni 
UVHVVR,Dunajska22,1000Ljubljana,VI.nadstropje,
vsakdelavnikmed9.in12.uro,dovključno2.3.2020.

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,Dunajska22,1000Ljubljanapamorajobiti
prijavevloženedovključno2.3.2020,do14.ure.

Prepoznoprispeleprijavesezavržejo.
Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo do-

polnjenevosmihdnehodvročitvepisnegapozivaza
dopolnitev vloge.

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

Prijavamorabitipovezanazvrvicoinzapečatena
tako,daposameznihlistovnimogočeneopaznoodvze-
mati ali dodajati novih.

UVHVVRsipridržujepravicozaodpravopomanj-
kljivosti glede opremljenosti prijave na javnem odpiranju.

Prijaviteljpošljeprijavopriporočenopopoštialijopri-
neseosebnovzaprtiovojnicizoznako»Neodpiraj–NOV
javni razpis – koncesija za opravljanje dejavnosti javne 
veterinarskeslužbe–Mrežaznavedboobčininupravnih
enot, kjer se prijavlja na koncesijo«, na Upravo za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni 
naslovprijavitelja.Vprimeru,daprijavanioznačenakotje
navedeno,UVHVVRneodgovarjazapredčasnoodpira-
njeprijavealizazaložitevprijave,sipapridržujepravico
odprave take pomanjkljivosti pri javnem odpiranju prijav.

XII.Odpiranjeprijav:odpiranjepravočasnihprijav,
prispelihnanaslovizprejšnjetočke,bovVI.nadstropju
vsejnisobiUVHVVR,Dunajska22,1000Ljubljana.

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

Priodpiranjuprijavsmejobitinavzočiprijaviteljiozi-
romapredstavnikiprijavitelja,čeimajopisnopooblastilo
prijavitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.

XIII. Obveščanje o izbiri koncesionarja: za posa-
meznoobmočjeboprijaviteljemvročenaodločbavroku
30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.

PodrobnejšeinformacijesonavoljonaUVHVVR,
na tel. 01/300-13-09, vsak delovni dan do 24. 2. 2020 
od 9. do 11. ure (kontaktna oseba: Uroš Boštjančič,
vprimeruodsotnosti:PolonaCankar,univ.dipl.prav.,
tel.01/300-13-02).

UVHVVRsipridržujepravicodomorebitnihpoprav-
kov 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 skladRepublikeSlovenije zapodje-

tništvo
Skrajšanafirma:Slovenskipodjetniškisklad
Sedež:UlicaknezaKoclja22,2000Maribor.
2.Predmet,nameninciljiproduktamikrokrediti
Predmetproduktasomikrokreditizamikroinmala

podjetja.



Stran 386 / Št. 8 / 7. 2. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugod-
nihvirovfinanciranjamikroinmalimpodjetjemvKohe-
zijskiregijiVzhodnealiZahodneSlovenijeznamenom
kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, pred-
stavljenihvvlogizafinanciranje.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
–spodbujanje financiranja projektov in poslovnih

procesov gospodarstva.
3.Virifinanciranja
Finančniinstrumentmikrokreditisefinancira:
a)vdeležu62,5%izsredstevEvropskegasklada

za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-
njeEKPvobdobju2014–2020,kijih,vvlogiupravljalca
sklad skladov, upravlja SID Banka in

b)vdeležu37,5%,zudeležboSkladakotizvajalca
finančnegainstrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj
10.000.000EUR.

4.Pogojizakandidiranjenajavnemrazpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali sa-

mostojnemupodjetniku,negledenafazorazvoja(tudi
zagonskemupodjetju), ki je ustanovljena indelujepo
Zakonuogospodarskihdružbah(ZGD-1)1.

vtežavahpoZakonuopomočizareševanje inpre-
strukturiranjegospodarskihdružbinzadrugvtežavah
(UradnilistRS,št.5/17);

l)nimaneporavnaneganalogazaizterjavozara-
dipredhodneodločbeEvropskeKomisije,kijepomoč
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
odstavka23. členaZakonaopreprečevanjudela in
zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in
47/15–ZZSDT)zaradinezakonitezaposlitvedržav-
ljanatretjedržave;

n)niprejemnikpomočizalažjezaprtjenekonku-
renčnihpremogovnikov,kakorjozajemaSklepSveta
2010/787/EU;

o)izpolnjujedrugekriterije,kotizhajajoizpolitike
Sklada,spodročjaupravljanjatveganj.

Zaopredelitevvelikostivmikroalimalopodjetije
seupoštevajodoločila izPriloge1UredbeKomisije
(ES)št.651/2014zdne17.6.2014.

»Podjetjemora,vzadnjihdvehoziromavsajdveh
zaporednih od zadnjih treh poslovnih let, imeti manj 
kot50zaposlenih in ima letnipromet in/alibilančno
vsoto,kinepresega10milijonovEUR«.

Opozarjamonadrugiodstavek6.členaPriloge1
UredbeKomisije(ES)št.651/2014,kigovoriotem,da
sezapodjetje,kiimaenoalivečpartnerskihin/alipo-
vezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila 
zaposlenih,določijonapodlagiračunovodskihizkazov
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidira-
nihračunovodskihizkazovpodjetja,vkaterejepodje-
tjevključenozanamenekonsolidacije.Podatkomse
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 za-
četek serijske proizvodnje in distribucije (ne le pro-
totipov),vendarpodjetješenipričeloskomercialno
prodajo;

b)poslujenajmanj6mesecevinnajveč5let;
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za

financiranje še ni realiziral pozitivnega čistega po-
slovnegaizida,kibipresegal3.000EUR,pričemerje
takšen pozitiven rezultat posledica izrednega priliva iz 
naslovasubvencijalidrugihspodbuddržave;

d)imapotencialrasti;
e)nimaodvisnihdružb;
f)imanajmanjenegazaposlenega;
g)imazaposlenegaustanovitelja,kiješevedno

večinskilastnikpodjetja;
h)imanajmanj15.000EURcelotnegakapitala;
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred

oddajo vloge za financiranje so realizirani letni pri-
hodki znašali najmanj 5.000EURoziroma v kolikor
podjetješeneposlujecelozaključenoposlovnoleto,
morajo biti planirani letni poslovni prihodki najmanj 
5.000EUR,pričemertakoplaniraneprihodkeutemelji
s sklenjenimi prodajnimi ali terminskimi pogodbami ali 
nadrugustrezennačin.

Podjetjevtežavahseštejepravnaoseba,zaka-
teroveljakaterakoliizmednaslednjihokoliščin:

a)jevpostopkuzaradiinsolventnostioziromaso
izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolven-
tnosti na predlog upnikov po določbahZakonao fi-
nančnemposlovanju,postopkihzaradiinsolventnosti
inprisilnemprenehanju(ZFPPIPP);

1UradnilistRS,št.65/09,ZGD-1-UPB3znadaljnjimi
spremembami

Vlagateljmoraizpolnjevativsenaslednjepogoje:
a) jeorganizirankotsamostojnipodjetnik,gospo-

darskadružba,kiseukvarjazgospodarskodejavnostjo,
kinivokviruizključenegasektorja/področja;

b)imastatusmikroalimalegapodjetja;
c)imanadanoddajevlogenajmanj1zaposlenega

zapolnidelovničas2.Vštevilozaposlenihseneupošte-
va zaposlenih iz programa javnih del;

2143.členZDRdoloča,čepolnidelovničasnidolo-
čen z zakonomali kolektivnopogodbo, se šteje zapolni
delovničas40urnateden.Po67.členuZakonaodelovnih
razmerjihimadelavec,kidelakrajšidelovničas,vskladu
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu,praviceizsocialnegazavarovanja,kotčebidelal
polnidelovničas.Vprimerusamostojnegapodjetnikaseza
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
zapolnidelovničas.

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)nimaneporavnanihobveznostidoSkladaalido
poslovnihbankporazpisuSkladaP1,P1TIP,P1plus;

g)vvlogimoraizkazatizaprtofinančnokonstrukcijo
zanačrtovaneupravičenestroške;

h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom
ekonomskoupravičeno3;

3Ekonomskoupravičenofinanciranjepomeninastanek
upravičenihstroškovzaneposrednepotrebeposlovnihpro-
cesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.

i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno
v nadaljevanju javnega razpisa;

j) nadanoddaje vlogenimaneporavnanih zapa-
dlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev
indrugihdenarnihnedavčnihobveznostiFURSvvišini
50EURaliveč;

k)neprejemaalinivpostopkupridobivanjadržav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
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b) jemikro alimalo podjetje in posluje več kot
3polnaposlovnaleta,čeimavzadnjemzaključenem
poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim 
kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nako-
pičenihizgubvosebnidružbikapitalzmanjšalzaveč
kot polovico;

c)jeprejemnicapomočizareševanjeinposojila
še ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še ve-
dnopredmetnačrtaprestrukturiranja;

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki oprav-
ljajoglavnodejavnost,razvrščenovnaslednjapodro-
čja, oddelke, skupine in razrede, skladno zUredbo
ostandardniklasifikacijidejavnosti–SKD2008(Ura-
dnilistRS,št.69/07inUradnilistRS,št.17/08):

– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
–B05:Pridobivanjepremoga,
–C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov

inmehkužcev,
–C11.01:Proizvodnjažganihpijač,
–C12:Proizvodnjatobačnihizdelkov,
–C20.51:Proizvodnjarazstreliv,
–C24.46:Proizvodnjajedrskegagoriva,
–C25.4:Proizvodnjaorožjainstreliva,
–C30.4:Proizvodnjabojnihvozil,
–E38.12:Zbiranjeinodvoznevarnihodpadkov,
–E38.22:Ravnanjeznevarnimiodpadki,
–G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi iz-

delki,
–G 46.39:Nespecializirana trgovina na debelo

zživili,pijačami,tobačnimiizdelki,
–G47.23:Trgovinanadrobnovspecializiranih

prodajalnahzribami,raki,mehkužci,
–G47.26:Trgovinanadrobnovspecializiranih

prodajalnahstobačnimiizdelki,
–G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in

tržnicahzživili,pijačamiintobačnimiizdelki,
–K:Finančneinzavarovalniškedejavnosti,
–L:Poslovanjeznepremičninami,
–M69:Pravneinračunovodskedejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 

poslovno svetovanje,
–R92:Prirejanjeigernasrečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na po-

dročju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izklju-

čene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos
podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, 
internetneigrenasrečoinigralniceterpornografijo;

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali
tehničneaplikacije,kisenanašanakloniranjeljudiin
gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti 
zživimiživalmizaposkusneinznanstvenenamene,
če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evrop-
skegaSvetazazaščitovretenčarjev,kiseuporabljajo
v poskusne in ostale znanstvene namene.

c)dejavnostisškodljivimivplivinaokolje,druge
dejavnosti,kiveljajozaetičnoalimoralnosporneozi-
roma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje,kikandidirazamikrokreditmora izpol-

njevati vse naslednje pogoje;
a)imetizagotovljentrg,kijerazviden:
–iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega

poročila,oddaneganaAJPESin/ali
–spredložitvijoveljavnihpogodbalizrazkritjem

načrtovanih,prihodkovpokupcih/poslovnihmodelov
v vlogi,

b)imetizaprtofinančnokonstrukcijo,

c)zagotovitiporabokreditnihsredstevzakrepitev
podjetniške aktivnosti4,

4Podjetniškaaktivnostseobičajnokaže,napodlagipri-
merjavenačrtovanihpodatkovzdoseženimipodatki,kotpo-
večanjeprihodkov,številazaposlenih,dobička,dodanevred-
nosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj 
ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.

d)imetivobdobjuodleta2020do2023predvideno
poslovanjezdobičkom,

e)imetivobdobjuodleta2020do2023realnona-
črtovanpozitivnidenarnitok.

4.3.Kreditnipogoji
Najnižji znesekkreditaznaša5.000EUR,najvišji

25.000EUR.
Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih

stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokomvračila2, 3, 4ali 5 let.

Odplačilokreditajevenakihmesečnihobrokih.
Moratorijnaodplačiloglavnicekreditatrajaod1do

6mesecev,zmožnostjopodaljšanjadonajveč1/2dobe
ročnostikredita.Začetekmoratorijasezačnezzapadlo-
stjorokazačrpanjekredita.

Obrestnameraje37,5%6mesečnegaEURIBORA
(spremenljividelreferenčneobrestnemere)+0,8%p.a.
(fiksnidel),čejeEURIBORnegativenseštejekot0%.

Obrestnoobdobje,zakateregasedoločipogodbe-
naobrestnamera,ješestmesečnoinsepričnenadan
črpanjakredita.

Zavarovanjekredita:5menicpodjetja.
4.4.Pogojizačrpanjekredita
Kreditojemalecčrpakreditposklenitvikreditnepo-

godbezobrazcem»Zahtevekzačrpanjekredita«.
Kreditseporabinamenskozanastaleupravičene

stroške,vskladustočko»5.Upravičenistroški«.
Črpanjekreditajevenkratnemzneskuobizpolnitvi

vsehpogojev,določenihzjavnimrazpisominsklenjeno
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve 
kredita(datumizdajepozitivnegasklepa).

Upravičenstrošeknastanezdnemsklenitvedolžni-
ško upniškega razmerja5.

5Dolžniškoupniškegarazmerjapomenirazmerjemed
upnikom(dobaviteljem)inkreditojemalcem(kupcem),vka-
terem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti 
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmete-
nih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev 
(sklenitevpogodbe,količinskiinkvalitativniprevzem).

Obdobjeupravičenostinastankastroškovjenajveč
6mesecevpredoddajovlogeinnajveč18mesecevpo
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravi-
čenihstroškov.

5.Upravičenistroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni

omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000EUR.

Medupravičenestroškeseupoštevajo:
a)naložbevopredmetenaosnovnasredstva(na-

kupnoveopreme),
b)naložbevneopredmetenaosnovnasredstva(na-

kuppatentiranihpravic,licenc),
c)stroškimaterialaintrgovskegablaga,
d)stroškistoritev,
e)stroškidela(netoplača,dohodnina,prispevkiiz

innaplačo,povračilostroškovprevozanadeloinzdela,
stroškiprehranemeddelom).

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnihpogojih,pritempatretjaosebanesmebitilastniško
povezanaskreditojemalcems25%inveč.

Medupravičenestroškesoditudizaračunanpripa-
dajočiDDV.
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Medupravičenestroškenespadanakupvozilza
cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in ob-
noveposlovnihnepremičnin.

Skreditomnidovoljenopovračilosredstevpodjetju
naosnovižeplačanihobveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih
kreditov kreditojemalca.

Kredit senesmeporabiti zaz izvozompovezane
dejavnostivtretjedržavealidržavečlanice,kotjepomoč
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjemdistribucijskemreže ali drugimi
tekočimiizdatki,povezanimizizvoznodejavnostjo.

Upravičenistroškisenesmejonanašatinaizvedbo
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki 
so izločeneskladnos točko»4.1.Splošnipogojikan-
didiranja«.

6.Vsebinavloge
(1)ObrazecSklada»VlogazafinanciranjeP72020

–Mikrokrediti«jedostopennaePortaluSklada.
(2)Obveznepriloge:
a)zadnjiračunovodskiizkazivoriginalniobliki,kiso

biliuradnooddaninaAJPES;
b)potrdiloFURSoplačanihdavkihinprispevkih6;

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
vkolikornezadoščajozapokrivanjecelotnegaplanira-
negasofinanciranjaopredeljenegavfinančnikonstrukciji
vloge,kibibilanaslednjaupravičenadosofinanciranja.

9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v roku treh de-
lovnih dni po prijavnem roku in ni javno.

10.Merilazaizborkončnihupravičencev
Komisijazadodelitevsredstevbopomerilihzaiz-

borocenjevalalepravočasnooddane,popolneinustre-
zne vloge.

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje
kandidiranja,seocenipomerilihzaizborkončnihupra-
vičencev:

(1)Številozaposlenih,
(2)BonitetnaocenavlagateljapomodeluS.BON

(AJPES),
(3)Lastnaudeležbaprinakupuopreme,
(4)Finančnikazalniki:
a)Kapital/obveznostidovirovsredstev,
b)Mikrokredit/čistiprihodkiodprodaje,
c)Prostikreditnilimit(PKL)/mikrokredit,
d)Finančneobveznosti/denarnitokizposlovanja

–EBITDA.
Start-uppodjetje,zakaterojavnoobjavljenifinančni

podatki ne obstajajo ali obstajajo in so zaradi kratkega 
časaposlovanjaneprimerljivi,Skladocenivlogonapod-
lagi presoje realnosti izpolnjevanja pogojev za status 
zagonskega podjetja oziroma start-up.

Podrobno razdelanamerilas točkovnikomsose-
stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III.Merilazaizbor«.

Komisijazadodelitevsredstev,zavsepopolnein
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
ocenimerildosegajovsaj50točkodmožnih100točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

Vprimeru,dajezaodobrenevlogepotrebnihveč
finančnihsredstev,kotjihpredvidevajavnirazpis,imajo
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število
točk.Vprimeruistegaštevilatočkimajoprednostvloge,
kisopridobilevečtočkprifinančnihkazalnikihzvrstnim
redom;kredit/čistiprihodekodprodaje,prostikreditni
limit(PKL)/kreditinfinančneobveznosti/EBITDA.

DirektoricaSkladasprejmekončnoodločitevsskle-
pom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.

11.Obveščanjeoizboruinpodpispogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvimikrokredita.Vprimeru,dajeoddanihvlog
naposamezniprijavnirokvečkot250,serokobravnave
sorazmerno podaljša.

Zopersklepoodobritvioziromaneodobritvimikro-
kreditaSkladajemožnosprožitiupravnispornaUprav-
nemsodiščuRepublikeSlovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikro-
kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno 
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Rezultatirazpisasoinformacijejavnegaznačajain
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

12.Razpoložljivostrazpisnedokumentacije indo-
datneinformacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo 
javnegarazpisa,merilazaizborupravičencev,vzorecvlo-
gezafinanciranjesprilogamiinvzoreckreditnepogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal
www.podjetniskisklad.siinvpisnioblikinasedežuSlo-
venskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67,
02/234-12-88,02/234-12-74,02/234-12-42in02/234-12-64
ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

6PotrdiloFURSoplačanihdavkihinprispevkihbrez-
plačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko
staronajveč15dni,gledenadatumoddajevloge.

c) dokaziloAJPESo bonitetni oceni S.BON-1 ali
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske
družbeinsamostojnepodjetnike:

–napodlagiletnegaporočilazaleto2018;
d)vprašalnikzaugotavljanjepolitične izpostavlje-

nosti osebe;
e)vprašalnikzaugotavljanjepovezanostizvisoko

tveganodržavo.
(3)Dodatnadokazila:
a)revidiranoletnoporočilo,vprimerukojekredi-

tojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega 
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani
AJPES;

b)AjpesobrazecBON-2inmedletneračunovodske
izkazezastartuppodjetja,ustanovljenavtekočemletu
inkiposlujejoprekratekčas,dabipridobilobonitetno
oceno S.BON-1 oziroma eS.BON.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Čevloganebopopolna,bovlagateljpopoštipo-
zvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopol-
niletočko2a),2b),2c),3a)in3b).

Čevlogavpredvidenemroku(največ2dni)nebo
dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Skla-
da https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.

7. Oddaja vlog
VlagateljvlogosprilogamioddanaePortalSklada

https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Zoddajojevlogauradnoposlanavobravnavo.
8.Rokizapredložitevvlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo 

vlogsprilogaminaePortalSklada:17.2.in27.2.2020.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski

datumzabeleženobelektronskioddajivloge.
Popotekuzadnjegaprijavnegarokavlogenimožno

večoddati.
Vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku 27. 2.

2020sekotprepoznezavržejo.
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13.Pravnapodlagazaizvedboprodukta,demini-
mispomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na pod-
lagi:

–Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1(UradnilistRS,št.102/07,57/12,82/13,17/15,
27/17in13/18–ZSInv),

–Zakonaojavnihskladih(UradnilistRS,št.77/08
in8/10–ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškegaskladazdne19.4.2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07,43/08,71/09in4/19),

–PoslovnegainfinančneganačrtaJavnegasklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep 
VladeRSšt.47602-31/2019/4,zdne:17.12.2019),

–Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)«zaVzhodšt.50-62111/18,

–Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP
(2014–2020)«zaZahodšt.50-62121/18,

–Zakonaopomočizareševanjeinprestrukturira-
njegospodarskihdružbinzadrugvtežavah(Uradnilist
RS,št.5/17),

–UredbeKomisije(EU)št.651/2014zdne17.juni-
ja2014orazglasitvinekaterihvrstpomočizazdružljive
znotranjimtrgompriuporabičlenov107in108Pogodbe
(ULEULšt.187zdne26.6.2014,str.1)(vnadaljeva-
nju:Uredba651/2014/EU),

–UredbeKomisije(EU)št.1407/2013zdne18.de-
cember2013ouporabičlenov107in108Pogodbeode-
lovanjuEvropskeunijepripomočideminimis(Uradnilist
EvropskeunijeL352/1).

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, 
imastatusdržavnepomočideminimis,skladnozUred-
boKomisije (EU)št.1407/2013 tershemepomočide
minimis,priglašeneministrstvu,pristojnemuzafinance
(št.priglasitveM003-5665493-2018/I).Predvidenotra-
janje sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe 
Komisije.

Čejeobrestnamera,kivključujevseobičajnestro-
ške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in
spremljanjekredita,obodobritvi kreditanižjaodekvi-
valentatržneobrestnemere7, se kredit obravnava kot 
pomočdeminimis.

14.Pravilagledeobdelaveosebnihpodatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve95/46/ES(GDPR),podajamoinformacijeoobdelavi
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
knezaKoclja22,2000Maribor,tel.02/234-12-60,sple-
tnastran:www.podjetniskisklad.si,e-naslov:info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktnipodatkiosebe,pooblaščenezavarstvo
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 
osebnipodatkikotsoimeinpriimek,telefonskaštevilka,
elektronskapošta,osebnipodatki,potrebnizaprepreče-
vanjepranjadenarjainfinanciranjaterorizmaterostali
osebnipodatkivzvezisfinančnotransakcijokončnega
upravičenca.

Pravnapodlagazaobdelovanjeosebnihpodatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije,revizijskedružbeinračunskosodišče.

Praviceposameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Repu-

blikeSlovenijezapodjetništvo,UlicaknezaKoclja22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetni-
skisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate do-
stop, 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 kakodrugačeobdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnihpodatkov, imapravicodovložitvepritožbepri
Informacijskemupooblaščencu.

Hrambaosebnihpodatkov:vseosebnepodatkebo
Skladhranil2letiodzaključenegajavnegarazpisaozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državoinmednarodnoorganizacijo:

Osebnipodatkisebodoprenašaliv institucijeEU
–EIFinaliEK.

Osebnipodatkisenebodoprenašalivtretjedržave.
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 Re-
publikeSlovenijezapodjetništvo,UlicaknezaKoclja22,
2000Maribor(vnadaljevanju:Sklad).

2. Vir financiranja, višina razpisanih sredstev in vi-
šina sredstev na posameznega vlagatelja

Finančniinstrumentsemenskikapitalsefinancira:
a)vdeležu2/3izsredstevEvropskegaskladaza

razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje 

7Ekvivalent tržneobrestnemerepomeni referenčno
obrestnomero,kisedoločiskladnosSporočilomKomisije
ospremembimetodedoločanjareferenčnihobrestnihmer
indiskontnihstopenj(ULC14,19.1.2008,str.6)

Štejese,dajepomočdeminimisdodeljenakredito-
jemalcuzdnemodobritvekredita(datumsklepa).Sklad
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in 
dnevudodelitvepomočideminimis.

Višinapomočideminimis,skupajzdrugopomočjo
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani dajal-
cevpomočideminimisvRepublikiSlovenijivpredho-
dnihdvehproračunskihletihintekočemproračunskem
letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme preseči
200.000 evrov oziroma 100.000 evrov8, če kreditoje-
malec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.

8Čekreditojemalecopravljakomercialnecestnepre-
voze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti 
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kredi-
tojemalecskladnozračunovodskimistandardivodiločene
računovodskeizkazezadejavnostkomercialnegacestnega
prevoza tovora.
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EKP v obdobju 2014–2020, ki jih v vlogi upravljavca
sklada skladov upravlja SID banka d.d. in

b)vdeležu1/3zudeležboSkladakotizvajalcafi-
nančnegainstrumenta.

Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupi-
no SK75 po tem razpisu v letu 2020 znaša najmanj
1.125.000EUR.Višinaodobrenihsredstevnaposame-
znegavlagateljaje75.000EUR.

3. Predmet, namen in cilji produkta – Semenski 
kapital – konvertibilno posojilo

Predmetproduktajesemenskikapitalvoblikikon-
vertibilnega posojila za inovativna podjetja.

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniške-
gafinanciranjazainovativnapodjetjavsemenskifazi,
ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih
bankoziromadrugihklasičnihoblikfinanciranja.Sklad
tako spodbuja hitrejše uvajanje novih tehnoloških do-
sežkov, izumov inpatentovvekonomsko izkoriščanje
(instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih 
raziskovalcev,univerz,izumiteljevspodjetniškoprakso).

Razpisjetudiusmerjenvspodbujanjemreženjain
povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem
zanastajanjeuspešnihpodjetij(povezovanjeobstoječe
infrastrukturevoblikipodjetniškihinuniverzitetnihinku-
batorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki 
vsmislumentorstvazanastajajočapodjetja,poslovnimi
angeliipd.).

Cilj javnega razpisa je:
–Finančnapodporainovativnihzagonskihpodjetij

s potencialom hitre globalne rasti.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1. Splošni pogoji za vlagatelje
Narazpisselahkoprijavijovlagatelji(podjetja),ki:
1. imajo status mikro ali malega podjetja (v skladu 

zdoločiliizPriloge1UredbeKomisije(ES)št.651/2014
zdne17.6.2014.Obtemopozarjamotudina3.člen
in6.členPriloge1UredbeKomisije(ES)št.651/2014,
kinatančnoopredeljujepartnerskainpovezanapodje-
tjaterupoštevanjeizračunaštevilazaposlenihoziroma
finančnihzneskovvtehprimerih;

2.soorganiziranakotgospodarskedružbevobliki
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) (nimajo pa
statusa socialnega podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu),kiniprevzeladejavnostidrugegapodjetja,
šenideliladobičkainninastalazzdružitvijo,razenče
odregistracijenajstarejšegaizmedpodjetij,udeleženih
vzdružitvi,nipoteklovečkot5let;

3. so starejša od dvanajstih mesecev in mlajša od 
petlet(oddatumaregistracijedooddajevloge);

4. imajo dokončan razvoj produkta/storitve, ki so
ga/jožepreizkusilipriprvihstrankah;

5. imajo prve prihodke od prodaje produkta/storitve;
6. imajo vsaj enega zaposlenega družbenika za

polnidelovničas;
7.imajosedežvRepublikiSloveniji.
4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje
1.Vlagateljnivprisilniporavnavi,stečajualilikvi-

dacijioziromanipodjetjevtežavahvskladuzUredbo
KomisijeEUšt.651/2014zdne17.6.2014orazglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
priuporabičlenov107in108Pogodbe,sSmernicami
Skupnostiodržavnipomočizareševanjeinprestruktu-
riranjepodjetijvtežavah(ULC244zdne1.10.2004,
str.2) inZakonomopomočizareševanjeinprestruk-
turiranjegospodarskihdružbvtežavah(UradnilistRS,
št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za
podjetjesešteje,dajevtežavah,čejevprimerudruž-
bezomejenoodgovornostjozaradinakopičenihizgub
izginilavečkotpolovicavpisanegaosnovnegakapitala.

Tojevprimeru,konakopičeneizgube,kiseodštejejo
od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno 
štejejokotdellastnihsredstevdružbe),povzročijonega-
tiven kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega 
osnovnegakapitala.Podjetje,kidelujemanjkot3leta
odregistracije,seneštejekotpodjetjevtežavahvsmi-
sluSmernicSkupnostiodržavnipomočizareševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpol-
njujemerilazastečajnipostopekoziromajeinsolventno
vskladuzZakonomofinančnemposlovanju,postopkih
zaradiinsolventnostiinprisilnemprenehanju–ZFPPIPP
(UradnilistRS,št.126/07inspremembe).

2. Vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih 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 spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
intehnologije(SPIRITSlovenija),Slovenskiregionalno
razvojnisklad)(vvišini50EURalivečnadanoddaje
vloge)iznaslovapogodbosofinanciranjuizjavnihsred-
stev,pričemernipogoj,dabibilele-težeugotovljene
spravnomočnimizvršilnimnaslovom.

3.Vlagateljnimaneporavnanihzapadlihfinančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih de-
narnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
urejafinančnoupravo,kijihpobiradavčniorgan(vvišini
50EURalivečnadanoddajevloge);štejese,davlaga-
telj, ki je gospodarski sub jekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi,čenimapredloženihvsehobračunovdavčnihod-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

4.MedvlagateljeminMGRToziromaizvajalskimi
institucijamiMGRTnisobileprižesklenjenihpogodbah
osofinanciranjuugotovljenehujšenepravilnostipripo-
rabijavnihsredstevinizpolnjevanjuključnihpogodbenih
obveznosti,zaradičesarjeministrstvooziromaizvajal-
skainstitucijaodstopilaodpogodbeosofinanciranju,od
odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

5.Vlagateljnimaneporavnaneganalogazaizterja-
vodržavnepomočizaradipredhodneodločbeEvropske
komisije,kijepomočrazglasilazanezakonitoinnezdru-
žljivoznotranjimtrgom.

6.Gledevlagateljanipodanaprepovedposlovanja
vrazmerjudoSkladavobsegu,kotizhajaiz35.člena
Zakonaointegritetiinpreprečevanjukorupcije(Uradni
listRS,št.69/11–uradnoprečiščenobesedilo).

7.Vlagatelj obprijavina razpisnimablokiranega
transakcijskegaračuna.

8.VlagateljindružbenikisestrinjajosSkladomkot
potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pra-
vicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu
(priloga:pogodbaokonvertibilnemposojilu)terskladno
znjenimidoločiliindoločilijavnegarazpisapredskleni-
tvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spre-
menitioziromadopolnitisvojustanovitveniakt,družbeno
pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili 
v nasprotju s temi določili. Stroške pravnega usklaje-
vanja pogodbe o konvertibilnem posojilu krije podjetje.

9. Družba vlagateljica je lastnica vseh avtorskih
pravic in pravic intelektualne lastnine, povezane z de-
javnostjodružbein/alicilji,zaradikaterihjeustanovljena.

10. Vlagatelj ima lasten razvoj ali inovativen po-
slovni model.

11.Vlagateljzaistinamenniinnebopridobilsofi-
nanciranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, 
državnegaalilokalnegaproračuna)vključnozdemini-
mispomočjo(prepoveddvojnegasofinanciranja).

12.Dejanskilastnik(i)družbevskladuzZakonom
opreprečevanjupranjadenarjainfinanciranjaterorizma 
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(Uradni listRS,št.68/16)ni(so)vpleten(i)vpostopke
pranjadenarjainfinanciranjaterorizma.

13. V zadnjih 5 letihmu ni bila pravnomočno iz-
rečena globa za prekršek iz pete alineje prvega od-
stavka23.členaZakonaopreprečevanjudelainzapo-
slovanjanačrnozaradinezakonitezaposlitvedržavljana
tretjedržave.

14.Vlagatelj in zakoniti zastopniki vlagateljaniso
v kazenski evidenci.

15.Vlagateljuboodobrenanajvečenavloga.Pri
temseupoštevanesamopodjetjevlagatelja, temveč
tudi vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot 
jihdoločaPriloga1Uredbe651/2014/EU.Zapoveza-
nedružbeseštejejotudipodjetja,kisopovezanaprek
lastniškihdeleževfizičnihosebzupoštevanjemdoločil
PrilogeIUredbeKomisije651/2014/EU.

16.Vlagateljimalastenrazvojaliinovativenposlov-
ni model ter izkazuje potencial rasti in razvoja.

17. Upravičenci, ki so se v istem letu prijavili na
razpiseP2,P2R,P2LinSI-SKinprejelipozitivensklep,
nisoupravičenidoprijavenatajavnirazpis.

18.Vlagateljmorazagotovitievidentiranjeinspre-
mljanje operacije na posebnem stroškovnem mestu ali 
ustrezniračunovodskikodi,zaradičesarbomoženlo-
čenizpisizračunovodskihevidenc.

19. Vlagatelj skladno z Uredbo Komisije
1407/2013/EUnesmeimetiregistriraneglavnedejav-
nostiintudivsebinasofinanciraneoperacijesenesme
nanašatinasledečeizključenedejavnosti:

(1)dejavnost,kispadavnaslednjeravniSKD20081 
oziromaNACERev.22:

napodročjuinternetnihigernasrečoinspletnihigralnic
alinapodročjupornografije;

–kinajbiomogočila/-enezakonitvstopvelek-
tronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski 
obliki.

– Bioznanostjo:
–prizagotavljanjupodporekfinanciranjuraz-

iskav,razvojaalitehničnihaplikacij,kisenanašajona
kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene 
in gensko spremenjene organizme;

–drugedejavnostizživimiživalmizaposkusnein
znanstvenenamene,čenizagotovljenaskladnosts»Kon-
vencijoEvropskegaSvetazazaščitovretenčarjev,kise
uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«.

– Dejavnostjo s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih 
nimogočeublažiti in/alipopraviti,drugedejavnosti,ki
veljajozaetičnoalimoralnosporneoziromasoprepo-
vedane z nacionalno zakonodajo RS.

–Letališkeinfrastrukture,razenčesopovezane
z varstvomokoljaali jih spremljajonaložbe, potrebne
zablažitevalizmanjšanjenjeneganegativnegavpliva
na okolje.

–Naložbzazmanjšanjeemisij toplogrednihpli-
nov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v Prilogi I k
Direktivi2003/87/ES.

5. Kreditni pogoji
Višinakonvertibilnegaposojilaznaša75.000EUR,

kisečrpavtrehenakihtranšah,pričemerseprvatranša
črpapopodpisupogodbe,drugatranšavrokunajveč
treh mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša 
vrokunajvečsedmihmesecevodsklenitvepogodbe,
vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem
posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta
posojilajeEUR.Prejemnikposojilasezavežezačrpani
in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene
obresti,kisezačnejoobračunavatizdnemveljavnosti
pogodbeokonvertibilnemposojilu,pričemerjeobresti
dolžanzačetiodplačevatiprvimesecpoprejemuprve
tranšeposojila.Pogodbenaobrestnameraprikonverti-
bilnemposojiluznašafiksno4,0%p.a.

Ročnostkonvertibilnegaposojila,vključnozmora-
torijemnaodplačiloposojila,jepetletzmožnostjopo-
daljšanjaročnostizanajveč2leti.Konvertibilnoposojilo
selahkoodobri inpodaljšazgoljzaročnostpolnihlet.
Moratorijnaodplačiloglavnicekonvertibilnegaposojila
znašatrileta.Vprimerupodaljšanjaročnostiposojilase
za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija.

Konvertibilnoposojiloseodplačujevenakihzapo-
rednihmesečnihobrokihpopretekumoratorija.Pogoji
konverzijeposojilavposlovnideležkončnegaprejem-
nika so urejeni z vzorcemPogodbe oKonvertibilnem
posojilu,kijeprilogarazpisnedokumentacije.Vselejse
lahkokonvertirazgoljneodplačanaglavnicaposojila.

Zapadanje pogodbenih obresti, pogoji za črpanje
tranš indrugipogojifinanciranjasourejenizvzorcem
PogodbeoKonvertibilnemposojilu,kijeprilogarazpisne
dokumentacije.

6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so vsi stroški, ki sonamenjeni

poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu 
razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tr-
žnouspešnepodjeme.Skladsipridružujepravico,da
pozovevlagateljanadodatnoobrazložitev indokazila
o posameznem strošku.

Prejemnikomsredstevjeprepovedanodajanjepo-
sojilustanoviteljemoziromadružbenikom terposlova-
nje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem 
Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih
kreditov podjetja.

1Uredbaostandardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
listRS,št.69/07in17/08).

2 Statistical classification of economic activities in
the EURopean Community (Uredba (ES) št. 1893/2006
(ULL393,30.12.2006,str.1)).

–A:Kmetijstvoinlov,gozdarstvo,ribištvo
–B05:Pridobivanjepremoga
–C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov

inmehkužcev
–C11.01:Proizvodnjažganihpijač
–C12:Proizvodnjatobačnihizdelkov
–C20.51:Proizvodnjarazstreliv
–C24.46:Proizvodnjajedrskegagoriva
–C25.4:Proizvodnjaorožjainstreliva
–C30.4:Proizvodnjabojnihvozil
–E38.12:Zbiranjeinodvoznevarnihodpadkov
–E38.22:Ravnanjeznevarnimiodpadki
–G46.35:Trgovinanadebelostobačnimiizdelki
–G46.39:Nespecializirana trgovinanadebelo

zživili,pijačami,tobačnimiizdelki
–G47.23:Trgovinanadrobnovspecializiranih

prodajalnahzribami,raki,mehkužci
–G47.26:Trgovinanadrobnovspecializiranih

prodajalnahstobačnimiizdelki
–G47.81:Trgovinanadrobnonastojnicah in

tržnicahzživili,pijačamiintobačnimiizdelki
–K:Finančneinzavarovalniškedejavnosti
–L:Poslovanjeznepremičninami
–M69:Pravneinračunovodskedejavnosti
– M 70: Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in 

poslovno svetovanje
–R92:Prirejanjeigernasrečo

–Storitev/naložbopovezanoz:
–Informacijskotehnologijo(IT):
–raziskave,razvojalitehničneaplikacije,pove-

zane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki 
podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, 
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Kadar imaprejemniksredstevzasebnega investi-
torjajeprepovedanokakršnokoliizplačevanjesredstev
investitorjemalizinvestitorjempovezanimosebam.Pri
temjeprepovedanotudiplačevanjeračunovzastoritve
investitorjem, posojila investitorjem oziroma kakršne koli 
drugefinančnetransakcijemedpodprtimpodjetjem in
investitorjem.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
smepridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.V pri-
meruugotovitvedvojnegafinanciranjastroškovpodjetja
izrazličnihjavnihvirov,lahkoSkladzahtevavrnitevin-
vestiranihsredstevvrealnivrednosti,vključnozzakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva 
vračila,oziromakotjetodoločenovpogodbiokonver-
tibilnem posojilu.

Vlogolahkooddajotudipodjetja,kisozarazvojpri-
dobilažedrugajavnasredstva(npr.P2vprejšnjihletih),
vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo 
bitidvojnofinancirani.

Stroške,kijihpodjetjefinanciraizsredstevkonverti-
bilnegaposojila,morapodjetjevoditinaločenemkontu.

7. Vsebina vloge
VlogazainvesticijoskladavDružbovsebuje:
1.Prijavnilistzainvesticijo.Prijavnilist,kijepriloga

te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgo-
vorneosebeinštampiljkoterpredložikvlogi(čevlaga-
teljneposlujesštampiljkomoratonavesti).Obveznidel
prijavnegalistaso:Finančninačrt,Izjavepodjetja,Izjava
odstanjudržavnepomoči,Vprašalnik zaugotavljanje
politične izpostavljenosti inVprašalnik zaugotavljanje
povezanostizvisokotveganodržavo.

2.Prijavnivprašalnik–sklopvprašanjopodjetju,
produktu in podjetniški ekipi. Predstavitveni vprašal-
nikvodivlagateljasistematičnoskoziključnavprašanja
o podjetju.

3.Kopijaaktualneverzijedružbenepogodbepod-
jetjaskupajzmorebitnimipravilnikiinstatutomdružbe
ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna 
razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta
vdružbenipogodbialiustanovitvenemaktupodjetja.

4. Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida in izkaz 
bilančnegadobička/bilančne izgube,vsizadnjioddani
naAJPESnapoenotenihobrazcihzadržavnostatistiko
(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 
ključnoosebje,četežeobstajajo.

6.Zaposlitvesedokazujejonapodlagi:
–M1obrazcaZZZS.
–Kopijepogodbozaposlitvidružbenikov.
7. Potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije

na dan oddaje vloge oziroma pooblastilo za pridobitev 
podatkovpriFinančniupraviRepublikeSlovenije.

8.Potrdiloonekaznovanostizavlagateljainzako-
nite zastopnike podjetja na dan oddaje vloge ali poo-
blastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za 
vlagatelja in zakonite zastopnike podjetja.

Vsebinavlogemorabiti urejenapozaporedjuod
točke1dotočke8inpredloženavfizičniobliki.Vloga
mora biti v slovenskem jeziku, zneski v evrih.

Skladsipridržujepravico,dapredsprejetjempo-
zitivnegasklepaoziromaodločitveododelitvisredstev
nasvojestroškedodatnoizvedeskrbnipregleddružbe.
Skrbnipregledlahkozajematehnološki,pravni,finančni
alikakršnikolidrugipregledposlovanjadružbeinskla-
dnost resničnegastanjadružbezoddanimi informaci-
jami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo 
skrbnega pregleda najame na lastne stroške zunanjega 

izvajalca.Komisijavtemprimerupripraviporočilooiz-
vedenemskrbnempregledu,kijepodlagazaodločitev
o izdaji sklepa o odobritvi oziroma o ne odobritvi kon-
vertibilnega posojila.

Skladsipridržujepravico,davprimeruuspešnega
kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogod-
bezahtevaažurnoverzijodokumentovizvloge.Vpri-
meru,dapridevčasuododdajevlogenajavnirazpis
in pred dnem podpisa pogodbe o konvertibilnem posojilu 
do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno 
zadolževanje,spremembapodjetniškeekipe,nove in-
formacije o povezanih osebah, ki niso bile navedene
v prijavni dokumentaciji, bistvena sprememba lastniške 
strukture,kotjenpr.prevzemalivečinskinakuppodje-
tja,selitevsedežapodjetjaipd.),lahkoSkladodstopiod
financiranjapodjetja.

Prav takomorapodjetjeSkladupoprejemupozi-
tivnega sklepa in pred podpisom pogodbe o konvertibil-
nemposojilupredložitiaktoustanovitviin/alidružbeno
pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki 
so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso
vnasprotjuzdoločilipogodbeokonvertibilnemposojilu
indoločilijavnegarazpisa.Vkolikorspremembeindo-
polnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje 
Skladupredložiobstoječedokumente.Sklad lahkood
vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim 
dokumentom.

Čevloganebopopolna,bovlagateljpisnopozvan
kdopolnitvivloge.Čevlogavpredvidenemroku(naj-
več5dni)nebodopolnjenaoziromaspremenjena,se
kotnepopolnazavrže.Vloga,kine izpolnjujepogojev
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.

Vsipodatkiizvlogesojavni,razentisti,kijihvlaga-
teljposebejoznačikotposlovnoskrivnost.Kotposlovno
skrivnostlahkovlagateljoznačiposamezenpodatekozi-
roma del vloge z obveznim pojasnilom, zakaj to predsta-
vljaposlovnoskrivnost.Poslovnaskrivnostsenemore
nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za 
oceno vloge po merilih javnega razpisa.

8.Oddaja vlog
Vlagateljposredujevlogovpisnioblikipopoštiali

neposrednonasedežSlovenskegapodjetniškegaskla-
da.Ovojnicavlogemorabitiopremljenaspripisom»Ne
odpiraj–SK752020«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
UlicaknezaKoclja22,2000Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(UlicaknezaKoclja22,Maribor–3.nadstropje)jemo-
žnavsakdelovnidanvrecepcijimed9.in14.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.

Merilozapravočasnoprispelovlogo jepoštnižig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti ka-
snejšioddatumarokazapredložitevvlog.Vprimerune-
posrednepredložitvevlogenasedežSklada,padatum,
vpisannapotrdiluSkladaoprejemupošiljke.Vloge,ki
nebodopravočasne,sekotprepoznezavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. 
Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prene-
sejonanaslednjeodpiranje.VtemprimerulahkoSklad
povečaštevilopotencialnoodobrenihvlogobposame-
znemprihajajočemrazpisu.

10. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenegarokazapredložitevvlog.
Odpiranje vlog ni javno.
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11. Merila za izbor
Vse formalnopopolnevloge,kibodo izpolnjevale

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

0.Številodoseženihtočkvpred-selekciji
1.Podjetniškaekipa
2. Inovativnost in tehnologija
3.Obsegustanovitvenegavložkavpodjetjuvde-

narju
4.Prisotnostzasebnegainvestitorja
5.Finančnostanjeoziromazadolženostpodjetja
6.Velikostinrasttrga
7.Sposobnostvračilakonvertibilnegaposojila
8.MožnostprodajelastniškegadeležaSklada
Natančno razdelanamerila s točkovnikomsose-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za 
ocenjevanjepodjetja).

Skupnomožnoštevilotočkje100.Vsklopupred-se-
lekcijelahkopodjetjezberedo40točk,vsklopuostalih
definiranihmerilpado60točk.Pragštevila točk,nad
katerimjeodobrenainvesticija,je60alivečtočk.

KomisijaSkladazadodelitevsredstevpodapredlog
direktoriciSkladavodločanjezavseformalnopopolne
inpravno formalnoustreznevloge.Vprimeru,dapri-
dobivečvlagateljev60alivečtočk,kotjenarazpolago
razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so 
pridobilivečtočk.

Vprimeruenakegaštevilatočkimajoprednostpod-
jetja, ki so pridobila več točk po naslednjem vrstnem
redu meril:

– pri merilu pred-selekcija,
–sposobnostvračilakonvertibilnegaposojila,
– inovativnost in tehnologija,
– podjetniška ekipa,
–možnostprodajelastniškegadeležaSklada,
– velikost in rast trga,
– prisotnost zasebnih investitorjev,
–vplačanavišinakapitalain
–nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost

podjetja.
DirektoricaSkladasprejmekončnoodločitevsskle-

pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno šte-

vilotočkinpozitivnisklepoodobritvivloge,lahkoSklad
zavrne investicijo.

Skladlahkovlogozavrnevprimeru,česejepod-
jetjepooddajivlogedodatnozadolžilo (razmerjemed
vsemidolgoviincelotnimiprihodkipresega70%alije
npr. kapitalsko neustrezno), če so ugotovljene nepra-
vilnostivposlovanju,čeSkladinpodjetjeneuskladita
pogojevvstopaSkladavlastništvopodjetja,čejeprišlo
dospremembepodjetniškeekipe,če jeSkladpridobil
noveinformacijeopovezanihosebah,kinisobilenave-
denevprijavnidokumentaciji,čejeprišlodobistvenih
spremembvlastniškistrukturi,čejekaterioddružbeni-
kovtudidružbenikvpodjetju,kiježepridobilosredstva
SK50,SK75aliSK200(neveljazaneodvisnezasebne
investitorje) ali če obstajajo drugi razlogi, ki bistveno
povečajotveganjeinvesticijesstraniSklada.

12. Obveščanje o izboru
Komisijazadodelitevsredstevboobravnavalavse

pravočasne,formalnopopolneinustreznevloge.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 inbodoobjavljeninaspletnihstranehSklada
www.podjetniskisklad.si.Zopersklepoodobritvioziro-

maneodobritvivlogejemožnosprožitiupravnisporna
UpravnosodiščeRepublikeSlovenije.

V primeru odobritve konvertibilnega posojila bo
Sklad skupaj s sklepom o odobritvi vloge poslal vlaga-
teljem poziv k podpisu pogodbe o konvertibilnem po-
sojilu.Česevlagateljvroku30dniodprejemapoziva
k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je odstopil od 
podpisapogodbezapridobitevinvesticije.Vtemprimeru
Skladzaključivlogovlagateljazapridobitev investicije
na tem javnem razpisu.

13. Vsebinska podpora
Vsebinsko podporo prejmejo podjetja po podpisu

Pogodbeokonvertibilnemposojiluinobsega:
–izobraževanjeinusposabljanjezaktualnihpodro-

čijpovezanihspodjetništvom;
– start-up mentoriranje;
– povezovanje z investitorji doma in v tujini;
– podporo pri internacionalizaciji;
–mreženjenamednarodnihdogodkih;
–povezovanjezdrugimiprejemnikifinančneinvse-

binske podpore.
Finančni produkti Sklada postajajo vse bolj inte-

gralni del celostnega podpornega sistema za inovativna 
(start-upinscale-up)podjetja,kivključujetakofinanč-
ne spodbude, kot tudi mentorsko in svetovalno-admini-
strativnopodporo, izobraževanje terenotnopromocijo
produktov in rezultatov, prav tako pa enoten izbor in 
spremljanje podjetij, ki prejmejo javna sredstva.

Podjetniki(družbenikipodjetja)sodeležnivsebin-
skepodpore vpred-selekciji, katerenamen jepomoč
pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, do-
datnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela, 
pridobitev potencialnega zasebnega investitorja in doda-
tnaakumulacijazasebnegakapitala,pomočprismiselni
obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije, priprava
podjetnika(družbenikovpodjetja)napredstavitevpred
zasebnimiinvestitorjiterpomočpricelotnipripravivloge,
tako z vsebinskega, kot administrativnega vidika.

Popodpisupogodbejeprejemnik(družbenikipod-
jetja)deleženvsebinskepodporevoblikiizobraževanja
po »pospeševalniškem programu«. Prejemniki so de-
ležni 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 
zakonitegazastopnikadružbeustanovitistrokovnisvet
družbe, ki je posvetovalno telo in poslovodji svetuje
pristrateškihodločitvahnapodročjuizobraževanjater
pri drugih odločitvah na podlagi zaprosila poslovod-
je.Vstrokovnemsvetusodelujejotudi izbranistart-up
mentorji.

Vkolikorsredstvazaizvajanjevsebinskepodpore
iz sredstev evropske kohezijske politike 2014–2020 ne 
bodo zagotovljena, Slovenski podjetniški sklad vsebin-
ske podpore v letu 2020 ne bo izvedel oziroma jo bo 
izvedelvskladuzrazpoložljivimidrugimisredstvi.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilojavnegarazpisa,merilazaizborpodjetijstočkovni-
kom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista 
invzorecobrazcev(investicijskadokumentacija…)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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Vseostale informacijedobitena telefonskihšte-
vilkah in e-pošti:

–NinaUrbanič,02/234-12-61,nina.urbanic@pod-
jetniskisklad.si,

–RokHuber,02/234-12-41,rok.huber@podjetni-
skisklad.si.

15. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis 

na podlagi:
–Zakona o podpornem okolju za podjetništvo

(UradnilistRS,št.102/07–ZPOP-1innasl.),
–Zakonaojavnihskladih(UradnilistRS,št.77/08

innasl.),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republi-

keSlovenijezapodjetništvo(UradnilistRS,št.4/19),
–PoslovnofinančneganačrtaJavnegaskladaRe-

publike Slovenije za podjetništvo za leto 2019 (sklep 
VladeRSšt.47602-1/2019/3,zdne15.1.2019),

–SpremembindopolnitevPoslovnega infinanč-
nega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za
podjetništvozaleto2020zdne4.6.2020(sklepVlade
RSšt.47602-11/2020/7),

–PoslovnofinančneganačrtaJavnegaskladaRe-
publike Slovenije za podjetništvo za leto 2020 (sklep 
VladeRSšt.47602-31/2019/4,zdne17.12.2019),

–Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št.11/11–UPB4innasl.),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega pod-
jetniškegaskladazdne19.4.2018,

–Okvirnega finančnega sporazuma za izvaja-
nje finančnega instrumenta »EKP lastniško in kva-
zi lastniško financiranjeMSP (2014-2020) za Zahod
št.50-62112/2020terzaVzhodšt.50-62112/2020«,

–UredbeKomisije(EU)št.651/2014zdne17.ju-
nija2014orazglasitvinekaterihvrstpomočizazdruž-
ljiveznotranjim trgompriuporabičlenov107 in108
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 

jepredmet tega javnegarazpisa, imastatusdržavne
pomočiskladnozUredboKomisije(EU)št.651/2014
zdne17.junija2014orazglasitvinekaterihvrstpomoči
zazdružljiveznotranjimtrgompriuporabičlenov107
in 108 Pogodbe ter priglašeno shemo pomoči Mini-
strstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih
pomoči(št.priglasitveBE01-5665493-2019).

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podje-
tju – končnemuprejemniku v okviru tega razpisa ne
presegadovoljenihzneskovnaložb lastniškegakapi-
talaskladnozdoločili4.in22.členaUredbeKomisije
(EU)št.651/2014zdne17. junija2014o razglasitvi
nekaterihvrstpomočizazdružljiveznotranjimtrgom
priuporabičlenov107in108Pogodbe.Višinadržavne
pomoči,prejeteskonvertibilnimposojilom,znašatoli-
ko, kolikor znaša glavnica posojila.

V skladu z določili četrtega odstavka 8. člena
UredbeKomisije (EU) št. 651/2014zdne17. junija
2014o razglasitvinekaterihvrstpomočizazdružlji-
ve z notranjim trgompri uporabi členov 107 in 108
Pogodbe se lahko semenski kapital v obliki lastni-
škega kapitala, ki je predmet tega javnega razpisa, 
kumulira z vsakodrugodržavnopomočjo, tudi zde
minimis pomočjo, z opredeljivimi upravičenimi stro-
ški.Pomočbrezopredeljivihupravičenihstroškovse
lahkokumuliraskaterokolidrugodržavnopomočjo,
ki je brez opredeljivih upravičenih stroškov, tudi de

minimis pomočjo, in sicer do najvišjega zadevnega
skupnegapragafinanciranja,določenegazaposebne
okoliščinevsakegaprimerastoalikaterokolidrugo
uredbo o skupinskih izjemah ali s sklepom, ki ga je 
sprejelaKomisija.

Končniprejemnikjedolžanšedesetletododpla-
čilakonvertibilnegaposojilaoziromaizhodaiznaložbe
vlastniškikapitalhranitivsodokumentacijooFinanč-
nem poslu, ter Izvajalcu finančnega instrumenta po-
sredovati vse podatke, dokumentacijo in poročila, ki
jih ta potrebuje zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti 
Izvajalcafinančnegainstrumenta.

17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
SkladnozdoločiliUredbe(EU)2016/679Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.

Kontaktnipodatki upravljavcaosebnihpodatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
knezaKoclja22,2000Maribor,tel.02/234-12-60,sple-
tnastran:www.podjetniskisklad.si,e-naslov:info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktnipodatkiosebe,pooblaščenezavarstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51; elektronska po-
šta: gdpr@podjetniskisklad.si.

Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebnipodatki,kotsoimeinpriimek,telefonskašte-
vilka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanjepranjadenarjainfinanciranjaterorizma
terostaliosebnipodatkivzvezisfinančnotransakcijo
končnegaupravičenca.

Pravnapodlagazaobdelovanjeosebnihpodatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, in-
špekcije,revizijskedružbeinračunskosodišče.

Pravice posameznika: s pisno zahtevo, poslano
na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 
UlicaknezaKoclja22,2000Mariboralinaelektronski
naslov: gdpr@podjetniskisklad.si lahko vlagatelj zah-
teva 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 vlagateljmeni, da se njegovi osebni podatki
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju
z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podat-
kov,imapravicodovložitvepritožbepriInformacijske-
mupooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke
boSkladhranil2letiodzaključenegajavnegarazpisa
oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prene-
hanju pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državoinmednarodnoorganizacijo:osebnipodatkise
bodoprenašalivinstitucijeEKalidrugeinstitucijena
ravniEU.Osebnipodatkisenebodoprenašalivtretje
države.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

JN-2278/2019-S-NAR-STO Ob-1316/20

JavnaagencijaRepublikeSlovenijezatrženje in
promocijoturizma,Dimičevaulica13,1000Ljubljana,
objavlja
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javni razpis
»Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične 
ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije  

v letu 2020«
Napodlaginaslednjihdoločb:
–Obvestila Komisije o pojmu državne pomoči

počlenu107(1)PogodbeodelovanjuEvropskeunije
(št.2016/C262/01,ULC262,zdne19.7.2016),

–Zakonaojavnihfinancah(UradnilistRS,št.11/11
– uradnoprečiščenobesedilo, 14/13– popr., 101/13,
55/15–ZFisP,96/15–ZIPRS1617in13/18),

–Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(UradnilistRS,št.69/11–uradnoprečiščenobesedilo),

–ZakonaoizvrševanjuproračunovRepublikeSlo-
venijezaleti2020in2021(UradnilistRS,št.75/19),

–ProračunaRepublikeSlovenijezaleto2020(Ura-
dnilistRS,št.75/19),

–Pravilnikaopostopkihzaizvrševanjeproračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09–ZIPRS1011,3/13in81/16),

–Zakonaospodbujanjurazvojaturizma(Uradnilist
RS,št.13/18),

– Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021, z dne 5. 10. 2017,

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenijezatrženjeinpromocijoturizma(UradnilistRS,
št.46/15in13/18–ZSRT-1),

–ProgramadelaSTOzaleti2020in2021,kiga
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, 
terSpremembeindopolnitveProgramadelaSTOza
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.1Nazivinsedežinstitucijefinanciranjainizvaja-
nja javnega razpisa

Javnirazpis»Zasofinanciranjeaktivnostipromocije
turističneponudbevodilnihturističnihdestinacijSloveni-
je v letu 2020« izvaja Javna agencija Republike Slove-
nijezatrženjeinpromocijoturizma,Dimičevaulica13,
1000Ljubljana(vnadaljevanjuSTO).

Za javni razpis »Za sofinanciranje aktivnosti pro-
mocijeturističneponudbevodilnihturističnihdestinacij
Slovenijevletu2020«,sovcelotizagotovljenafinančna
sredstvanastraniSTO.

I. 2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepitev promocije turi-

stičneponudbevodilnih turističnihdestinacijSlovenije
kotsplošnepromocijezaokroženegaobmočja,kigavo-
dilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju 
digitalnepromocijenatujihtrgih.Sredstvafinanciranja
morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom ak-
tivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

KljučniprogramskiciljiSTOvletih2020in2021so:
1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije

kot trajnostne turističnedestinacijepodznamko I feel
Slovenia.

2.Trajnostnarastskrepitvijoprihodovinprenočitev
skozivseleto(365dnislovenskegaturizma),spoudar-
kom na desezonalizaciji.

3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji
(tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro de-
stinacij).

4.Povečanjeporabeturistov(podaljšanjepovpreč-
ne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z viš-
jododanovrednostjo).

5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki
išče kakovostna, raznolika inaktivnadoživetja,mir in
osebne koristi.

Skladnos ključnimi ciljiSTOsoprimarni cilji jav-
nega razpisa strateško usmerjena izvedba aktivnosti 
promocije na tujih trgih, s poudarkom na krepitvi splo-
šneprepoznavnostizaokroženihdestinacij(t.i.vodilnih
turističnihdestinacij)natujihtrgih:

Podporniciljijavnegarazpisaso:
– izboljšanje in krepitev sodobne digitalne promoci-

jeslovenskegaturizmanatujihtrgih,obstoječihinnove
turističneponudbevodilnihturističnihdestinacij;

– intenziviranje podpornih aktivnosti promocije 
za predstavitev in prepoznavnost novih in obstoječih
produktovturističnihvodilnihdestinacijnatujihtrgih;

–usmerjenapromocijaponudbeturističnihvodilnih
destinacijzaposameznenosilneturističneproduktepo
posamičnihmakrodestinacijah,sciljempoenotenepro-
mocijske komunikacije nosilcev produktov na tujih trgih 
podblagovnoznamkoIfeelSlovenia;

–osredotočenost na ciljne produktne segmen-
te,ciljneskupinezahtevnejših, t. i.Highvalueturistov
in prednostne tuje trge,

– nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov in prizade-
vanja za njihov ponoven obisk,

– pospeševanje prihodov turistov izven glavne se-
zone.

I.3Predmetjavnegarazpisa
Predmetjavnegarazpisajesofinanciranjenasled-

njihaktivnostipromocijeturističneponudbevodilnihtu-
rističnihdestinacijSlovenijevletu2020,zaučinkovitejši
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 poto-
vanj,

– stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 
zvplivneži,

– izvedba skupnih regijskih projektov vodilnih de-
stinacij.

I.4Upravičenci
Upravičenecdosredstevfinanciranjasoorganizaci-

je,kinaobmočjueneodopredeljenihvodilnihdestinacij,
kotpodrobnejeopredeljenovtočkiII.2razpisnedoku-
mentacije,izvajajofunkcijenosilcarazvojainpromocije
turizma,inimajozaizvajanjetehfunkcijsoglasjeobčin
naobmočjuopredeljenevodilnedestinacije.Upraviče-
nec ima lahko obliko zasebnega zavoda, javnega zavo-
da,javnegagospodarskegazavoda,občine(vprimeru,
ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno
izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni desti-
naciji),lokalneturističneorganizacijeindrugeneprofitne
organizacije,kidelujenapodročjuturizma.

Naobmočjuenevodilnedestinacijebosofinanci-
ranje lahko odobreno zgolj eni organizaciji. V kolikor
bonarazpisprijavljenihvečorganizacij iz istevodilne
destinacije,kibodovsebovalesoglasjaistihobčin(ene
aliveč),bodovsetakeprijaveizločenekotneustrezne
inzavržene.

I.5Pogojizakandidiranje
Vlogaprijaviteljamora izpolnjevativsezahteve in

pogoje tega javnega razpisa. Navodila za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje
opredeljenavrazpisnidokumentacijivtočkiIV.Dokazo-
vanje 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 sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu(izjavajedelrazpisnedokumentacije).

Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine 
celotnevloge.Vprimerudvomagledeizpolnjevanjapo-
gojevprijaviteljalahkoSTOzahtevadodatnapojasnila
alidokazila.Čevloganeboizpolnjevalavsehpogojev,
se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po izdaji sklepa o sofinanciranju in pred podpisom
pogodbe,sepogodbaosofinanciranjunebosklenila,
skleposofinanciranjupaserazveljavi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
popodpisupogodbeosofinanciranju,lahkoSTOodstopi
odpogodbeosofinanciranju,pričemerboupravičenec
dolžanvrnitižeprejetasredstvaskupajzzakonskimiza-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov 
transakcijskiračundodnevavračilasredstevSTO.

I. 5. 1 Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1.Prijaviteljmoraizpolnjevatipogojezaupravičen-

ca,kisodoločenivpoglavjuIV.Dokazovanjeizpolnje-
vanja pogojev javnega razpisa tega javnega razpisa.

2.Prijaviteljjepravnaoseba,registriranavPoslov-
nem 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 go-
spodarskegazavoda,občine(vprimeru,ko jevodilna
destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge
nosilca/upravljanjaturizmavvodilnidestinaciji),lokalne
turističneorganizacije,indrugeneprofitneorganizacije,
kidelujejonapodročjuturizma.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnihnedavčnihobveznostivskladuzzakonom,ki
urejafinančnoupravo,kijihpobiradavčniorgan(vvišini
50evrovalivečnadanoddajevloge).

4.Prijaviteljnivpostopkuprisilneporavnave,ste-
čajnempostopku,postopkulikvidacijealiprisilnegapre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče,niopustilposlovnedejavnostiinnadanoddaje
vlogenibilvstanjuinsolventnosti,vskladuzdoločba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št.13/14–uradnoprečiščenobesediloin10/15–popr.,
27/16,31/16–odl.US,in63/16–ZD-C,54/18–odl.US
in69/19–odl.US).

5.Prijaviteljneprejemaalinivpostopkupridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturira-
njepodjetijvtežavahpoZakonuopomočizareševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug
vtežavah(Uradni listRS,št.5/17) innipodjetjev te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije
651/2014/EU.

6. Za prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do izvajalca tega razpisa, kot izhaja iz 
35.členaZakonaointegritetiinpreprečevanjukorupcije
(UradnilistRS,št.69/11–uradnoprečiščenobesedilo).

7.Dejanskilastnik(i)prijaviteljavskladuZakonom
opreprečevanjupranjadenarjainfinanciranjaterorizma
(UradnilistRS,št.68/16in81/19)ni(so)vpleten(i)vpo-
stopkepranjadenarjainfinanciranjaterorizma.

8.Prijaviteljni vpostopkuvračanjaneupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbeEvropske
komisije,kijeprejetodržavnopomočrazglasilazane-
zakonitoinnezdružljivosskupnimtrgomSkupnosti.

9.Prijaviteljzaistežepovrnjeneupravičenestroške
inaktivnosti,kisopredmetsofinanciranjavtemrazpi-
su, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov 
(sredstev države, občine ali Evropske unije), skladno
sprepovedjodvojnegasofinanciranjaizjavnihsredstev.

I.5.2Posebnipogojizakandidiranje
Posebnipogojizakandidiranjeso:
1.Prijaviteljmoraimetipisnoizraženopodporoob-

činvodilnedestinacije:
– v primeru, da vodilna destinacija obsega zgolj eno 

občino,podporoteobčine,
–vprimeru,davodilnadestinacijaobsegavečob-

čin,podporovsaj2/3občinnaobmočjuvodilnedestina-
cije.Občine,kigledenaobsegturizmasodijovobmočje
vodilne destinacije, so navedene v Strategiji trajnostne 
rasti slovenskega turizma 2017–2021 (v nadaljevanju 
Strategija)1.

1 www.slovenia.info/uploads/dokumenti/kljuni_doku-
menti/strategija_turizem_koncno_9.10.2017.pdf

Na novo oblikovana vodilna destinacija v letu 2019 
Cerkno, ni zajeta vaktualniStrategiji in zajemaobmočje
ObčineCerkno.

2.Prijaviteljsezavezuje,dabovaktivnosti,kijihbo
izvajalvokvirutegarazpisa,vključevaltuditurističnopo-
nudboobčinnaširšemzaokroženemobmočjusvojega
delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije (v 
kolikorle-teobstajajooziromaženisovključenevvodil-
nodestinacijoinrazpolagajosturističnoponudbo)inse
povezalsključnimideležniki,kidelujejonapodročjutu-
rizma znotraj vodilne destinacije in nosilnimi produktnimi 
združenji,kotprikazanovtočkiII.2.2Nosilniprodukti,te
razpisne dokumentacije.

3.Naobmočjuenevodilnedestinacijebosofinan-
ciranjelahkoodobrenozgoljeniorganizaciji.Vkolikor
bonarazpisprijavljenihvečorganizacij iz istevodilne
destinacije,kibodovsebovalesoglasjaistihobčin(ene
aliveč),bodovsetakeprijaveizločenekotneustrezne
inzavržene.

4.Prijaviteljsezoddajovlogezaveže,dabovodili
posebno,ločenoknjigovodskoevidencozavsetransak-
cije v zvezi s projektom pod številko oziroma ustrezno 
računovodskokodo,kijobonavedelvObrazcušt.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 Strate-
gije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, in 
mora izpolnjevati tudi ostale pogoje:

1. Prijavitelj bo naslovil ustrezne ciljne skupine,
medkaterejezaželeno,davključitudit.i.HighValue
Travellersegment2.

2 DefinicijaHVTsegmenta:Zahtevnejšigostoziroma
t.i.HighValueTravellerspadavsegmentturistov,kiseod-
ločajooizbiridestinacije,načrtovanjainrezervacijedopusta
vtujini.Tosopredstavnikiciljneskupine,kisozadopust
pripravljeniplačativeč,bodisizaradiizbirenamestitvenega
objekta,nivojavključenihstoritev,izdatkovzaprehranoali
dodatnihdoživetij.Soturisti,kisvojegadopustanerezer-
virajonapodlagikriterijanajnižjecenetemvečsozato,da
dopustpreživijovskladussvojimipričakovanji,pripravljeni
plačatiustreznovišjoceno.

2. Prijavitelj bo izvajal promocijske aktivnost
naprednostnih tujih trgihkotopredeljenovProgramu
delaSTOzaleti2020in20213 in skladno z usmeritvami 
identifikacijetržnegapotenciala4.

3 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/o-sto/ 
kljucni-dokumenti-sto

4 https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/raziskave- 
in-analize/identifikacija-trznega-potenciala
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3.Prijaviteljmorazagotovitiinvesticijovdigitalne
aktivnostivsajvdeležu30%neposrednihupravičenih
stroškov.

4. Prijavitelj mora pri vseh načinih distribucije
promocijskih sporočil sofinanciranih preko tega jav-
negarazpisaobveznovključitilogotipIfeelSlovenia
in zaželeno tudi navedbo ključnika #ifeelsLOVEnia
terupoštevatiNavodilaSTOgledeuporabecelostne
grafičnepodobe,kotnavedenovPrilogi1 tega jav-
nega razpisa.

5.Načrtovanamaksimalnavišinasofinanciranja
upravičenihstroškovposameznihupravičencevjedo-
ločenavPrilogi4terazpisnedokumentacije,zavsako
vodilnodestinacijovevrihbrezDDV.Prijavaprijavi-
telja, ki bo presegala ta znesek, bo neustrezna in kot 
takazavržena.

6.Vokviruprojektasemorajoizvajatiaktivnosti,
skladne z obstoječimi strateškimi poslovnimi doku-
menti prijavitelja (celovit načrt promocije), kot tudi
aktivnosti neposredno povezane z nastopom na (no-
vih)tujihtrgih.

7. Iz predložene finančne konstrukcije projekta
s strani prijavitelja mora biti razvidno, da so v celoti 
zagotovljenasredstvazazaprtjefinančnekonstrukci-
je.Pritemsepoleglastnihsredstevupoštevajotudi
pričakovanasredstvaiznaslovategajavnegarazpisa
terpremostitvenasredstvazadelpričakovanihsred-
stev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve 
stroškov.

8.Izvedbeneaktivnostiselahkopričnejoizvaja-
ti predpredložitvijo vlogezasofinanciranje, in sicer
od 1. 1. 2020 dalje. Če so se izvedbene aktivnosti
začeleizvajatipredpredložitvijovlogezasofinancira-
nje,sepredodobritvijoprvegazahtevkazaizplačilo
preveri skladnost izvajanja aktivnosti z relevantno 
zakonodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom 
oziromapredsklenitvijopogodbeosofinanciranju.

9. Izvedene aktivnosti prijavljenega projekta pri-
spevajo k doseganju ciljev iz Strategije.

10. Prijavitelj se zavezuje, da bo digitalna pro-
mocijaturističneponudbe,kijoizvaja,skladnazna-
cionalno ravnjo digitalne promocije Slovenije, ki jo 
izvajaSTO.

11.Vprimeruizvedberegijskihprojektovpriložite
pisnopooblastilovsajdvehoziromavečvodilnihdesti-
nacijznotrajmakrodestinacije,kipooblaščajovodilno
destinacijozakoordinacijoregijskega(ih)projektov,za
namen izvedbe projekta po tem javnem razpisu – ta 
pogoj velja le za vodilno destinacijo, ki je koordinator 
prijavljenega projekta.

I.6Višinasredstevzasofinanciranje
Višinasredstev,kijenarazpolagozaizvedbopred-

metnega javnega razpisa, je 1.200.000,00 evrov.
STOjenapodlagiveljavnihstatističnihpodatkov

iz leta2018, izračunaladelež tujihprenočitevposa-
meznihvodilihdestinacijgledenaprenočitvezace-
lotnoSlovenijoingledenarazpoložljivasredstvater
skladno s cilji in namenom tega javnega razpisa, raz-
delilarazpoložljivafinančnasredstvapotemjavnem
razpisu,takokotjepredstavljenovPrilogi4:Vrednosti
sofinanciranjavodilnihdestinacij.

V okviru celotne višine sredstev predmetne-
ga 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 čemermora vodilna destinacija v re-
gijskem projektu tudi aktivno sodelovati kot ena izmed 
dvehalivečvodilnihdestinacij.STOpriznastroškeza

največosemregijskihprojektovzatajavnirazpis,ozi-
romanajvečdvaregijskaprojektapoposamičnimakro
destinaciji.Vkolikorbooddanihvečkotosemregijskih
projektov oziroma več kot dva po posamični makro
destinaciji, bodo do sredstev sofinanciranja regijskih
projektov upravičeni tisti prijavitelji, katerih vloga ko-
ordinatorjaregijskihprojektovbobilačasovnooddana
prej,skladnoznačinomoddajevlogeinkotnavedeno
vtočkiI.13Rokiinnačinprijavenajavnirazpis.

Sredstvazajavnirazpissorazpoložljivavprora-
čunskemletu2020oziromadoporabesredstev.

Vkolikorsredstvanebodoporabljenapopredvi-
deničasovnicijavnegarazpisainpoprejemuvsehvlog
prijaviteljev, se neporabljena sredstva lahko prenese 
vnaslednjeletovskladuzrazpoložljivostjofinančnih
sredstevSTOalipasejihustreznoprerazporedizno-
trajobstoječegaproračunskegaletavokviruobstoječe-
gafinančneganačrtaSTOzaleti2020in2021.

Vprimeru,dasespremenivišinarazpisanihsred-
stev javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu RS 
doizdajesklepovo(ne)izboru.

Dinamika sofinanciranjabodoločenaspogodbo
o sofinanciranju med STO in izbranim prijaviteljem,
skladnosfinančnimnačrtomSTOzaleti2020in2021
invodvisnostiodrazpoložljivostifinančnihsredstev.

Izplačila STO so odvisna od razpoložljivosti fi-
nančnihsredstevinProgramadelaSTOzatanamen.
Vkolikorbibileukinjenealizmanjšanepraviceporabe
na finančnih postavkah, lahko STO razveljavi javni
razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogod-
boo sofinanciranjudoloči novopogodbenovrednost
alidinamikoizplačil.Česeizbraniprijaviteljnestrinja
spredlogomSTO,sešteje,daodstopaodvlogeoziro-
maodpogodbeosofinanciranju.

STO si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkolido izdajesklepovo(ne)izboruprekliče,kar
objavi v Uradnem listu RS.

I.7Zahtevkizaizplačilo
Rokizaoddajoobdobnihin/alizaključnihZahtev-

kovzaizplačiloso:
1. Obdobni rok: 19. 5. 2020, do 24:00,
2. Obdobni rok: 15. 7. 2020, do 24:00,
3.Zaključnirok:24.11.2020,do24:00.
Upravičenec lahko odda Zahtevek za izplačilo

upravičenihstroškovvnajvečdvehdelihoziromapre-
ko največ dveh Zahtevkov za izplačilo. Upravičenec
pošljevzaprtikuvertiZahtevekzzahtevanimidokazili
inVsebinskimporočilompisnopopoštinasedežSTO,
skladnospoglavjemV.Postopekpreverjanjazahtevka
zaizplačiloinnačinfinanciranjategajavnegarazpisa
in na kuverto oziroma ovojnico opremi poleg svojega 
naslovainnaslovaprejemnikašenavedbo:»Neodpi-
raj–Zahtevekzaizplačilo–JRVodilnedestinacije«.

I.8Načinizboravlogzasofinanciranje
Postopekjavnegarazpisainocenjevanjevlogbo

vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa 
(vnadaljevanju:komisija),kijojessklepomimenovala
direktoricaSTO.

Zavsepravočasne,pravilnooznačeneinpopolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse 
pogoje: splošni pogoji, posebni pogoji in ostali pogoji 
prijaviteljanata javnirazpis.Čekomisijaugotovi,da
vloga ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se 
nadaljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga 
pa se zavrne.

Pravočasne,pravilnooznačeneinpopolnevloge
komisijaoceninapodlagimeril iztočkeI.9tegajav-
nega razpisa.
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I. 9 Merila za ocenjevanje vlog
Komisijaboocenilavlogenapodlaginaslednjihmeril:

Št. Merilo Maksimalnošt.točk
1. Celovitost projekta 35
1.1 Podporaturističnegagospodarstva 15
1.2 Celovitnačrtpromocije 15
1.3 Nagovarjanje zahtevnejšega t. i. high value turista 5
2. Promocijaturističneponudbenavečtujihtrgih 20
3. Promocijaturističneponudbeizvenglavnesezone 20
4. Promocijatrajnostnonaravnaneturističneponudbe 10
5. Skladnost s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 10
6. Povezovanjevodilnihdestinacijznotrajmakrodestinacijevregijskeprojekte 5

SKUPAJ 100
Maksimalnoštevilotočkje100.

Načinocenjevanjavloginpomenposameznihmeril
zaocenjevanjevlogsonatančnejeopredeljenivtočkiIII.
Podrobnejšapredstavitevmerilinizpolnjevanjapogojev
za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil.

Vsakovlogoocenitadvaocenjevalca.Vkolikorse
skupni oceni obeh ocenjevalcev med seboj razlikujeta 
zavečkot15točk,tovlogoocenišetretjiocenjevalec.
Končna ocena vloge se oblikuje na osnovi povprečja
dveh ocen oziroma v primeru tretje ocene, na podlagi 
povprečjanajbližjihdvehocen.Vprimeru,dajerazlika
med tremi ocenami enaka, se upošteva višji dve oceni.

Zasofinanciranjebodoizbranevlogetistihprijavite-
ljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle 
pragnajmanj50točk.

Komisijamedpozitivnoocenjenimivlogamizasofi-
nanciranje,kibodopresegleprag50točk,predlagaza
sofinanciranjevlogepovrstnemredušteviladobljenih
točkodnajvišjedonajnižjeocenjenevloge.

Vprimeru,dasekateriodprijaviteljevneodzovena
pozivSTOkpodpisupogodbeosofinanciranjuvopre-
deljenem roku, se pozitiven sklep o dodelitvi sredstev 
razveljavi.

I.10Shemafinanciranja
Sofinanciranjevokvirutegajavnegarazpisasene

štejezadržavnopomočoziromapomočpopravilu»de
minimis«.Pričemermoraprijaviteljspoštovatinaslednja
določila:

– da izvaja dejavnost, ki je namenjena nevtralne-
muzagotavljanju informacijo lokalninastanitvi,nepa
oglaševanjunekaterihdoločenihnastanitevalizgoljne-
katerih ponudnikov oziroma komercialnih izdelkov, ki 
konkurirajonatrguinsoobičajnogospodarskenarave,
kot so prodaja vstopnic, infrastruktura za rezervacije,
prodajaturističneliteraturealispominkov,prodajapoči-
tniških namestitev in oglaševanje;

– da izvaja dejavnost v okviru zagotavljanja splo-
šnihinformacijinvokvirufunkcijesplošnegaobveščanja
javnosti, ki ne smejo vsebovati oglaševalskih površin ali 
funkcijrezervacije,kiseobičajnouvrščajomedgospo-
darske dejavnosti po naravi dejavnosti;

– da, v kolikor opravlja gospodarske in negospodar-
skedejavnosti, dase javnofinanciranje, zagotovljeno
za negospodarske dejavnosti, ne more uporabljati za 
navzkrižno subvencioniranje gospodarskih dejavnosti,
karprijaviteljoziromaupravičeneczagotavljazločeno
knjigovodsko evidenco.

I.11Obdobjesofinanciranja,upravičenistroški,in-
tenzivnostpomočiinnačinfinanciranja

Sofinanciranjepotemjavnemrazpisubopotekalo
skladnosProgramomdelaSTOzaleti2020in2021.

Upravičenci lahkouveljavljajoupravičenestroške,
ki so nastali od 1. 1. 2020 do vključno 15. 11. 2020.
Upravičenecmoradokazovatizdokazili,dajebilaak-
tivnostizvedenavtemobdobju.Vkolikorsejeaktivnost
izvajala pred 1. 1. 2020 in se nemoteno nadaljuje po 
1.1.2020,moraupravičenecjasnorazmejititestroške
na vseh relevantnih poslovnih dokumentih, ki so po-
trebnizapredložitevZahtevkazaizplačiloterdodatno
dokumentiratispravnopodlago(naročilnica,pogodba)
za izvedbo te aktivnosti in zagotoviti vsa dokazila, ki 
utemeljujejofizičnoizvedboteaktivnostivupravičenem
obdobju.

I.11.1Upravičenistroški
STOpriznakotupravičenestrošketiste,kisone-

posredno povezani s predmetom tega javnega razpisa 
kot neposredne stroške.

STOpriznaprijaviteljukotneposrednestroškena-
slednje stroške:

1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za namen 
oglaševanja:

– stroški storitev strokovnjaka, medijskega in/ali di-
gitalnegaeksperta,npr.zapripravomedijskeganačrta,
promocijske akcije, spremljanje in nadzor ter pripravo 
poročilaouspešnostiizvedenihaktivnosti,

– stroški storitev strokovnjaka, oblikovalca za pri-
pravo oglasov,

– drugi stroški storitev izvedbe oglaševalskih ak-
tivnosti (npr. tisk gradiv, postavitev pristajalne spletne 
strani,drugihfizičnihalidigitalnihstoritev,kinisonave-
denivprvihdvehzgornjihalinejahtetočke,sopanujno
potrebnizaizvedboaktivnosti).

2. Stroški izvedbe medijskega zakupa:
– medijski zakup oglasnega prostora na mediju, 

kjersevršioglaševanje,vključnos tehničnimservira-
njemoglasov(zakupAdServerjev,dostavagradivipd.).

Medijizakateresepriznavajoupravičenistroškiza
izvedbo medijskega zakupa so:

– tuji digitalni mediji,
– tuji tiskani mediji.
STObovokviruneposrednihstroškovpod točko

1. in 2. priznal:
–do maksimalno 40% neposrednih upravičenih

stroškov za storitve zunanjih izvajalcev,
–minimalno 60% neposrednih upravičenih stro-

škov za izvedbo medijskega zakupa.
Todoločiloveljazgoljvprimeruizvajanjaaktivnosti

promocije z oglaševanjem v medijih.
3.Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digi-

talnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov vodilnih 
destinacij:
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– stroški izvedbe aktivnosti nadgradenj na lastnih 
spletnih straneh, mobilnih aplikacijah in upravljanja ka-
nalovdružbenihomrežijvodilnihdestinacij(npr.progra-
miranje, stroški vnosa vsebin in drugih potrebnih vsebin-
skihin/alitehničnihmigracijaliintegracijmedrazličnimi
digitalnimiorodjiipd.);

– stroški priprave, oblikovanja ter prilagoditve vsebin 
za nastop ter promocijo na digitalnih komunikacijskih ka-
nalihvodilnihdestinacij:splet,mobilneaplikacije,družab-
naomrežjaindrugihkomunikacijskihkanalih(npr.grafič-
nooblikovanjevsebin,storitvefotografiranja,produkcija
promocijskih filmov za različne komunikacijske kanale,
reprodukcijafoto/videogradiva,pripravabesedilipd.);

–stroški analiz in raziskav, povezanih z definira-
njem marketinških podlag za usmerjeno komuniciranje 
destinacije(npr.analizaHVTsegmentavsklopuperson,
identifikacijatržnihpotencialovzaHVTsegment,marke-
tinškastrategijaipd.);

–stroški priprave analitičnih poročil uspešnosti
delovanja spletnih strani, mobilnih aplikacij in kanalov 
družbenihomrežij,kotlastnihkanalovvodilnihdestina-
cij, analiza uporabniške izkušnje na digitalnih orodjih in 
njena interpretacija.

4.Plačilouporabelicenczavzpostavitevalidelova-
njenaprednihdigitalnihrešitev:informacijskisistemiza
upravljanje destinacij, sistemi za upravljanje s spletnimi 
stranmi,spletnizemljevidi,drugaanalitičnaorodjaipd.

5. Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje 
novinarje, tujeorganizatorjepotovanjali tujeturistične
agencije:

–stroškiidentifikacijein/alistroškiagencijezapri-
vabljanjemedijevalidrugihdeležnikov izpodročja tu-
rizma,kiaktivnodelujenaciljnem(ih)tujem(ih)trgu(ih)
medijaaliturističneagencije/organizatorjapotovanj;

– stroški namestitev in prevoza za posamezne ude-
leženceštudijskihpotovanj;

– stroški usposobljenega vodnika z veljavno licenco 
vključnosprevoznimistroškiinstroškivstopnininopre-
me, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika v sklopu 
vodene aktivnosti;

–stroškistoritevzaizkustvodoživetja(npr.zippli-
ne,vožnjazgondolo,sčolnomalipletnoipd.),vstopnin
(npr.znamenitosti,muzeji,drugadoživetjaipd.)alina-
jema (športne ali druge) opreme za izvedbo aktivno-
stipredstavnika(e)medija(ev)oziromapredstavnika(ov)
tujihorganizatorjevpotovanjaliturističnihagencij,pove-
zanih z izvedbo študijskega potovanja.

6. Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov 
zvplivneži:

–stroškiidentifikacije(tujih)vplivneževin/alistroški
agencijezaprivabljanje(tujih)vplivnežev,kiaktivnode-
lujenaciljnem(ih)trgu(ih),kigapokrivavplivnež;

–stroški namestitev in prevoza vplivneža, stroški
vstopnin, doživetij in najema opreme za vplivneža in
stroški vodenja usposobljenega vodnika z veljavno li-
cencovključnosprevoznimistroškiinstroškivstopnin
in opreme, ki so nujno potrebni za spremljanje vodnika 
vsklopuvodeneaktivnostizavplivneža;

–stroški priprave poročil o rezultatih aktivnosti
vplivneža;

–stroškistoritevizvedbeaktivnostivplivnežavobli-
ki honorarja, za izvedbo aktivnosti promocije na tujih 
trgih,kinevključujestroškovvvsehostalihalinejahte
točke. V tem primerumora prijavitelj obvezno priloži-
ti pogodbo o sodelovanju z vplivnežem ob Zahtevku
za izplačilo z jasnoopredeljenimobsegomstoritev, ki
je predmet te pogodbe;

–stroškiodkupa fotoalivideogradivaposnetega
naobmočjuvodilnedestinacijesstranivplivnežaspre-

nosomizključnihmaterialnihavtorskihpravicnavodilno
destinacijoinSTO.

7. Stroški izvedbe regijskih projektov ali drugih po-
vezovalnih projektov med vodilnimi destinacijami in/ali 
nosilnimiproduktnimizdruženji:

– 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 pa-
všalnodoločenznesek4.000evrov.

Zavseupravičenestroškevelja,dale-tilahkona-
stanejo zgolj pri izvedbi tistih aktivnosti, kateri učinki
vodijo do splošne promocije zaokroženega območja
vodilnedestinacije,nefavorizirajoposamičnihponudni-
kovturističnihproduktovalistoritevvvodilnidestinaciji
inpodajajoinformacijeoponudnikihalikonkretnihturi-
stičnihproduktihvvodilnidestinacijinanevtralennačin.

Prijaviteljmoravvlogiobveznozagotovitiinvestici-
jovdigitalneaktivnostivsajvdeležu30%neposrednih
upravičenihstroškov.

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
vsehsodelujočihprijaviteljev(vodilnihdestinacij).

Stroški,kinisoopredeljenikotupravičeni,soneu-
pravičenistroški,kotopredeljenovnadaljevanju:

– davek na dodano vrednost,
–stroškioblikovanja,pripraveinizvedbeposamič-

nih spletnih strani destinacij, mobilnih aplikacij, kanalov 
družbenihomrežijposamičnihdestinacij,kisodelvodil-
ne destinacije, v tistih primerih, ko ena vodilna destina-
cijazdružujevečposamičnihdestinacij;

– vsi stroški, ki so povezani s konkretnim izpostav-
ljanjemplačljivihstoritevponudnikovnanačin,dabise
jih favoriziralo pred drugimi ne le znotraj vodilne de-
stinacijetemvečtudi izvennje,karbi lahkopovzročilo
izkrivljanje konkurence;

– stroški storitev prevajalcev za lektoriranje in pre-
vajanjeoglasnihsporočilindrugihvsebinterjezikovno
redakcijo v tuje jezike;

– stroški analiz, študij, raziskav in drugih s tem 
povezanih svetovalnih storitev, ki niso povezane s pred-
metomjavneganaročilainvsebinskoprijavoprojektov
upravičenca;

–stroški sodelovanja na turističnih sejmih, work-
shopih in drugih predstavitvah doma in v tujini (stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnic, najem konfe-
renčnedvorane,stroškinajemaopreme,pogostitvena
dogodkihipd.);

– stroški razvoja in direktne prodaje posameznega 
turističnegaproduktadestinacijealivodilnedestinacije
oziromaponudnikovturističnihstoritev;

–stroškiupravljanjaalinajemaoziromaplačila li-
cenc ali drugih provizij za rezervacijske sisteme (on-line 
bookingipd.);

– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje 
promocijskihizdelkov(npr.spominki)terdeljenjale-teh
različnimjavnostimalidrugimposameznikom(npr.drugi
brandiranipromocijskiartikli),samostoječastojala(t.i.
pingvinipd.)indrugipromocijskiizdelki;

– stroški razvoja, oblikovanja, izdelave in prodaje 
ali deljenja promocijskih materialov (npr. destinacijske 
brošure,letakiipd.);

– stroški razvoja in izdelave druge opreme stojnic 
za sejemske nastope ali druge dogodke;
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– stroški prehrane ali degustacij v sklopu organi-
zacije študijskega potovanja in vsi ostali stroški, ki niso 
eksplicitnonavedenimedupravičenimistroškivtočki5.
Stroški organizacije študijskih potovanj za tuje novinarje, 
tujeorganizatorjepotovanjalitujeturističneagencijein
v točki6.Stroškipriprave,oblikovanja in izvedbepro-
jektovzvplivneži;

–stroškirazvoja,oblikovanjainizvedbemnožičnih
ali drugih dogodkov v vodilni destinaciji ali izven nje;

– stroški dela zaposlenih in najema zunanje delov-
nesile(npr.študentov);

– stroški poslovanja: stroški opravljanja storitev, 
najemnine poslovnih prostorov, strošek reprezentan-
ce,materialnistroški,amortizacija,stroškiračunalniške
opremeinznjimipovezanihnapravvključnospreno-
snimi telefoni ter internetom, ki jih prijavitelj oziroma
sodelujočipartnerjivprojektupotrebujejoza izvajanje
rednih aktivnosti;

–stroškivsehostalihaktivnosti,kijihSTOžefinan-
cira preko svojih rednih programskih aktivnosti (sejemski 
nastopi,študijsketure…)inkarnipredmetsofinancira-
nja javnih razpisovMGRToziromadrugihnacionalnih
inlokalnihjavnihinstitucijvSlovenijiinvEvropskiuniji;

– ter vsi ostali stroški, ki niso neposredno povezani 
z vlogo prijavitelja.

I.11.2Intenzivnostpomoči
Intenzivnostipomočijeenotnainznašadovključno

70%vrednostiupravičenihstroškovprojektaprijavitelja.
Dodeljenasredstvazasofinanciranjeprojektaposame-
znega prijavitelja oziroma vodilne destinacije je predvi-
denavmaksimalnemzneskukotopredeljenovPrilogi4:
Vrednostisofinanciranjavodilnihdestinacij,tegajavne-
ga razpisa, v kolikor prijavitelj po Merilih, opredeljenih 
vpoglavjuIII.Podrobnejšapredstavitevmerilinizpolnje-
vanja pogojev za ocenjevanje vlog in obveznih dokazil, 
prejmenajvečjemožnoštevilotočk.

Vprimeru,daprijaviteljneprejmenajvečjegamo-
žnegaštevilatočk,semuzneseksofinanciranjazavsa-
komanjkajočotočkodovsehtočkzmanjšaproporcional-
no,vvrednostiodstotnetočke,gledenavrednostpred-
videnemaksimalnevišinevrednostisofinanciranjaozi-
roma vrednosti prijavljenega projekta, v kolikor je le-ta 
manjša od predvidene. Vrednost točke po merilih iz
točkeI.9Merilazaocenjevanjevlogjeprikončnemiz-
računuupravičenihsredstevsofinanciranjaupravičenca,
enakovrednaodstotnitočki(100točk=100%).

I.11.3Načinfinanciranja
Upravičenecizkazujeupravičenoststroškovzaiz-

vedeneaktivnostiznaslednjimidokaziliinporočili:
–obdobnoalizaključnovsebinskoporočilooizved-

bi aktivnosti,
–obdobnoalizaključnofinančnoporočilooizvedbi

aktivnosti,
–dokazilazadokazovanjeupravičenostiposame-

znevrsteupravičenihstroškovgledenadoločila tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

VkolikorboupravičenecoddalleenZahtevekza
izplačilo,potemoddajavsebinskoinfinančnoporočilo
kotzaključnoporočilo.Sicersešteje,dajeprviZahtevek
zaizplačiloobdobeninjeobveznaprilogaobdobnopo-
ročilo,drugiZahtevekzaizplačilopazaključeninmora
zajematicelovitobsegaktivnosti invključitivsebino in
financetudiizobdobnegaporočila.

Dokazilazadokazovanjeupravičenostistroškovpo
posameznihvrstahupravičenihstroškovinnačinporo-
čanjasopodrobnejepredstavljenivpoglavjuIII.Podrob-
nejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog in obveznih 
dokazilinvpoglavjuV.Postopekpreverjanjazahtevka
zaizplačiloinnačinfinanciranja.

I.12Zahtevegledenadzoraizvedbeaktivnosti
STOjeodgovorenzanadzornadizvajanjemsofi-

nanciranja. Upravičenec bomoral omogočiti tehnični,
administrativniinfinančninadzornadizvajanjemaktiv-
nosti,kateresofinanciranjeseizvajanapodlagipredme-
tnegajavnegarazpisa,včasuveljavnostipogodbemed
STO inupravičencem,še2 letipozaključkuprojekta.
UpravičenecbomoralSTOpredložitivsedokumente,
ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upra-
vičenih stroškov sofinanciranih aktivnosti. Račune in
ostalodokumentacijomoraupravičenechranitiskladno
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Vprimerupreverjanjanakrajusamemboupraviče-
necmoralomogočilvpogledvračunalniškeprograme,
listine in postopke v zvezi z izvajanjem aktivnosti ter 
rezultateaktivnosti.Upravičenecbooizvedbipreverja-
njanakrajusamempredhodnopisnoobveščenvroku
najmanj 3 delovnih dni pred izvedbo nadzora na kraju 
samem.

I.13Rokiinnačinprijavenajavnirazpis
Roka za oddajo vlog sta: 5. 3. 2020, do 24:00 in 

8.5.2020,do24:00.Vprimeru,dabodorazpoložljiva
sredstvaizčrpanažeobprvemroku,boSTOnemudoma
objaviljavnoinformacijoindrugirokoddajevlogukinil.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino in pogoji javnega razpisa in da se z njimi stri-
nja.Vsestroškepovezanespripravo inoddajovloge
nosi prijavitelj.

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
vrazpisnidokumentaciji,točkaVI.Navodilazapripravo
vloge.

Vlogejepotrebnovložitinanaslov:Javnaagencija
RepublikeSlovenijezatrženjeinpromocijoturizma,Di-
mičevaulica13,1000Ljubljana.Kotpravočasnebodo
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
vlogeštejedatumoddajenapošto(poštnižig).Čese
vloga pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šte-
jedan,koSTOvlogoprejme.Osebnosevloga lahko
oddavGlavnipisarniSTO,naDimičevi13,1000Ljub-
ljana(3.nadstropje),včasuuradnihurodponedeljka
do petka, med 9. in 13. uro, do navedenega datuma za 
oddajo vlog.

Vlogana razpismorabiti oddana v skladu z na-
vodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti 
(zaželeno zapečateni) ovojnici z navedbo na sprednji
strani,dobesednoinbrezokrajšav»Neodpiraj–Vloga
–TurističnapromocijaSlovenijenatujihtrgih–Vodilne
destinacije« in s polnim nazivom in naslovom prijavite-
lja/pošiljatelja, kot predvideno na Obrazcu št. 7: Odpre-
mni obrazec.

I. 14 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno na sede-

žuSTOnajpoznejev8dnehpodatumuzaoddajovlog.
Datumi indrugeinformacijevzvezizodpiranjemvlog
bodoobjavljenenaspletnihstranehSTO:https://www.
slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Na odpiranju bo komisija najprej preverila pravo-
časnost,pravilnooznačenostinformalnopopolnostpri-
spelih vlog. Neustrezno označene ter nepravočasno
prispele vlogesenebodoobravnavale, temvečbodo
ssklepomzavrženeinpopravnomočnostisklepavrnje-
ne prijaviteljem.

Komisijabopredvidomavroku8dniodzaključka
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, 
katerihvlogenisopopolne.Prijaviteljvdopolnitvinesme
spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vlo-
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ge,kiseveženatehničnespecifikacijepredmetavloge
ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 
nadrugačnorazvrstitevnjegovevlogegledenapreo-
stalevloge,ki jih jeSTOprejelavpostopkudodelitve
sredstev.Rokzadopolnitevvlogdoločikomisijavpozivu
k dopolnitvi in ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolne 
vloge,kijihprijaviteljinebodoustreznoin/alipravoča-
sno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
ssklepomzavržene.

Komisijazadodelitevsredstevbozmerilizaoce-
njevanje obravnavala in ocenila vse pravočasne, for-
malnopopolneinustreznevloge.Vloga,kineizpolnjuje
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

I. 15 Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijaviteljibodoo izidu javnegarazpisapraviloma

obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od dneva
odpiranja vlog.

Prijaviteljibodonapodlagisklepaoizborupozvani
kpodpisupogodbe.Prijavitelj lahkoumaknevlogoza
pridobitevsredstevdopravnomočnostisklepaoizboru.

Zopersklepo(ne)izboruselahkovtridesetihdneh
odprejemasklepasprožiupravnisporzvložitvijotož-
benaUpravnosodiščeRepublikeSlovenije.Predmet
tožbenemorejobitipostavljenamerilazaocenjevanje
vlog.Vložena tožbanezadržipodpisapogodbosofi-
nanciranju.

Rezultatipredmetnegajavnegarazpisasoinforma-
cijejavnegaznačajainbodoobjavljeninaspletnistrani
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

I. 16 Zahteve glede hranjenja dokumentacije,
sprem ljanja ter evidentiranja

Upravičenecbodolžanzagotavljati dostopnost in
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na 
oddanovlogoinzagotavljatiSTOindrugimnadzornim
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
bebodočihpreverjanjskladnozzakonodajoRepublike
Sloveniješe10letpozaključkuprojekta.

Upravičenecmoravoditi inspremljatiporabopre-
jetihsredstevračunovodskoločenonaposebnemstro-
škovnem mestu za vse transakcije v zvezi z oddano 
vlogo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev.

I.17Varovanjeosebnihpodatkovinposlovnaskriv-
nost

Varovanjeosebnihpodatkov,kijihSTOposredujejo
prijaviteljioziromaupravičenci,bozagotovljenovskla-
duzveljavnozakonodajo, vključnosSplošnouredbo
GDPRinZVOP-1.

Vsipodatkiizvlog,kijihkomisijaodpre,soinforma-
cijejavnegaznačajarazentistihpodatkov,kijihprijavi-
teljposebejoznači,insicerposlovneskrivnosti,osebni
podatkiindrugeizjemeiz6.členaZakonaodostopudo
informacij javnegaznačaja(UradnilistRS,št.51/06–
uradnoprečiščenobesedilo,117/06–ZdavP-2,23/14,
50/14,19/15–odl.USin7/18,vnadaljevanju:ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite 
oziromadostopnejavnosti.Poslovnaskrivnostselahko
nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more 
pasenanašatinacelotnovlogo.Prijaviteljmorapoja-
sniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen 
javnostikotinformacijajavnegaznačaja.Čeprijaviteljne
označiinrazložitakšnihpodatkovvvlogi,boSTOlahko
domnevala,davlogapostališčuprijaviteljanevsebuje
poslovnihskrivnostiindrugihizjemiz6.členaZDIJZ.

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO
posredujejoprijaviteljioziromaupravičenci, je izvedba
javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc, analiz in 
drugih zbirk za lastno evidenco, resorno ministrstvo 

in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega razpisa in 
oizvajanjupogodbeosofinanciranju.Nadaljejenamen
obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vre-
dnotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog 
v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodni-
mi,preiskovalnimialidrugimipristojnimiorgani).Osebni
podatkisebodoobdelovalitudizanameneučinkovitega
delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki
jihuporabljaali jih jedolžnauporabljatiSTO innjeno
resorno ministrstvo.

Podatkiosofinanciranihprojektihsojavnegazna-
čajainsebodoobjavili.Objavljenboseznamupravičen-
cev,kiboobsegalnavedboupravičenca,nazivprojek-
ta inznesek javnegasofinanciranja.Objavepodatkov
oprojektu inupravičencihdosredstevbodo izvedene
vskladuzZDIJZ.

Prijaviteljmora izpolniti Obrazec št. 6: Varovanje
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

I.18Razpisnadokumentacijaindodatneinforma-
cije

Dodatneinformacijevzvezispripravovloginpo-
jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronskinaslov:razpisi@slovenia.infoalipopošti,na
sedežSTO.Zaželenjepripisvpredmetzadevesporo-
čila:»JRvodilnedestinacije«.

Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijonasedežuSTO,vGlavnipisarni,včasu
uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, 
od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavlje-
na tudinaspletnistrani:https://www.slovenia.info/raz-
pisi-sto.

Vprašanjavzvezizrazpisnodokumentacijomorajo
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.

STOboobjavilaodgovorenapravočasnooddana
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,kinebodopravočasna,nebodoobrav-
navana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo 
sestavnidelrazpisnedokumentacije.Vprašanjainodgo-
vori bodo javno objavljeni na spletni strani https://www.
slovenia.info/razpisi-sto.

STOboorganiziralInformativnidanzaprijavitelje,
natančentermininlokacijabostaobjavljenanaspletni
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
JavniskladRSzakulturnedejavnostis7.februar-

jem 2020 odpira Javni programski razpis za izbor kul-
turnih programov/projektov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slo-
venj 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 
naspletnistraniJSKD(www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1278/20
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 

nadaljevanju:JAK)napodlagiZakonaoJavniagenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12–ZUJF in63/13),Zakonaouresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1,56/08,4/10,20/11,111/13 in68/16),Pravilnika
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
spodročjaknjige(UradnilistRS,št.107/15)terPravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
RepublikeSlovenije(UradnilistRS,št.62/18)objavlja
Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih pre-
vajalskih 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 sple-
tni strani www.jakrs.si.

Rokzaoddajoprijavzačnetečizdnemobjaveob-
vestilavUradnemlistuRSdne7.2.2020inseizteče
dne 9. 3. 2020.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1322/20
Napodlagi52.členaPravilobveznegazdravstve-

negazavarovanja(UradnilistRS,št.30/03–prečišče-
nobesedilo,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 in4/20) terSklepaoplanuzdravstvenega leto-
vanja otrok in šolarjev za leto 2020 ter izvedbi javnega 
razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj 
otrokinšolarjevvletu2020,Zavodzazdravstvenoza-
varovanje Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok 

in šolarjev v letu 2020
I.Predmetinnamenjavnegarazpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev

zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in 
strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili 
večkrathospitaliziranialipogostejebolni.

Namenjavnegarazpisajesofinanciranjezdravstve-
nega letovanja otrok in šolarjev.

II.Pogojizakandidiranjenajavnemrazpisu
Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 

registrirani kot pravne osebe ter imajo za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

ZavodzazdravstvenozavarovanjeSlovenije(vna-
daljnjembesedilu:Zavod)neboizbralorganizatorja:

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugoto-
vljenehujšenepravilnostialičejezaizvedboletovanja
pooblastil osebo, ki je takšnega organizatorja zastopala 
v preteklosti;

– pri katerem so bile v zadnjih petih letih ugotovlje-
ne nepravilnosti v zvezi z organizacijo zdravstvenega 
letovanja.

Šteje se, da vlagatelj iz prejšnjih dveh alinej ne iz-
polnjujepogojevzakandidiranjenatemrazpisu,čeima
neporavnaneobveznostidoZavodaizpreteklihrazpisov
za organiziranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

III. Višina sredstev, ki so na razpolago in obdobje,
vkateremmorajobitiporabljena:višinasredstevzasofi-

nanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev znaša 
vletu20201.846.149,60EUR.Sredstva,dodeljenastem
javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

IV.Merila,spomočjokaterihsemedvlagatelji,ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, so po 
naslednjem vrstnem redu:

1.Zagotovitevnižjegaprispevkastaršev.
2.Zagotovitevzdravstvenegaletovanjanamorju.
3. Zagotovitev zdravstvenega letovanja za enak

obsegsredstevzavečještevilootrokinšolarjev,dolo-
čenihvSklepuoplanuzdravstvenega letovanjaotrok
in šolarjev za leto 2020 in izvedbi javnega razpisa za 
izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev v letu 2020.

V.Splošnipogoji:
1.Zavarovanimosebambodozagotovljenepravice

v skladuzdoločili Zakonaozdravstvenemvarstvu in
zdravstvenemzavarovanjuinzdoločiliPravilobvezne-
ga 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 zdrav-
nikiotroškegainšolskegadispanzerjaskladnozdoločili
tega razpisa.

4. Organizator bo razpolagal z zadostnimi kapacite-
tami za izvedbo zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev.

5. Otrokom in šolarjem bo zagotovljena prehrana, 
pripravljena po veljavnih standardih.

6.Vokviruletovanjabodozagotovljenenačrtovane
zdravstveno vzgojne dejavnosti in program za rekreacijo 
in športne dejavnosti.

7. Organizator bo zagotovil ustrezno zdravstveno 
osebje.

8.Organizatorbozagotovilprevozotrokinšolarjev
na/iz zdravstvenega letovanja.

9.Cenavključujevsestroške,kisovezaninaor-
ganizacijo in izvedbo zdravstvenega letovanja otrok in 
šolarjev (stroške polnega penziona, programa, zdra-
vstvene oskrbe, stroške kolektivnega zavarovanja, stro-
škeprevozaitd.).

VI.Rokzapredložitevvloginnačinpredložitvevlog
Vlogemorajobitioddaneosebnoalipriporočenopo

pošti, osebno najkasneje do 21. 2. 2020, do 12. ure, ali 
priporočenopopoštinajkasnejedo21.2.2020.

Vlogazadodelitevsredstevmorabitidostavljena
vzaprtiovojnicitako,dajepriodpiranjuvlogmožnopre-
veriti, 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,potelefonunaštevilki30-77-200.

(primer naziva in naslova: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

ObmočnaenotaLjubljana
Miklošičevac.24
1000Ljubljana).
–vlevemspodnjemkotu,vidnooznačeno:
»Neodpiraj–Vlogazajavnirazpis–Zdravstveno

letovanje otrok in šolarjev«
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov vlagatelja.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo

vlog,nosijoorganizatorjisami.ObmočnaenotaZavoda
oziromaZavodvnobenemprimeruniodgovorenzate
stroške,negledenapotekinizidpostopka.Čevlogane
booznačenananavedeninačin,Zavodneprevzema
nobene odgovornosti za morebitno izgubo takšne vloge 
ali njeno prezgodnje odpiranje.
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VII.Odpiranjevlogzadodelitevsredstev
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob 

9.uri,napristojniobmočnienotiZavoda.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna

označenost ovojnine in formalna popolnost prispelih
vlog.

Nepravočasneinnepravilnooznačenevlogebodo
izločeneinpokončanempostopkuodpiranjavlogneod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagateljisformalnonepopolnovlogobodopozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dnevaodprejemapozivazadopolnitev.Zavodpoziva
kdopolnitvivlogeizključnopoelektronskipoštitako,da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne smespreminjati vsebine
samevloge,temvečlahkovlogodopolnisamozmanj-
kajočimdokumentomoziromaodpravidrugoformalno
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti,razenčejepotrebnopriložitioriginalnolistino.

Vloga,kijoprijaviteljnebodopolnilvskladuzraz-
pisno dokumentacijo in pozivom za dopolnitev, bo za-
vržena.

Zavodnebopriznalsposobnostivlagatelju,kine
bonanačiniztegarazpisainrazpisnedokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošnepogoje).Zavodtakšnevlogeneboocenjeval,
temvečjobozavrnil.

Obravnavajoinocenjujejosevsepravočasne,for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa

Vlagateljibodoo izidu javnegarazpisaobveščeni
najpoznejev45dnehpoiztekurokazapredložitevvlog.

Zavodboizbraneorganizatorjepozval,dasklenejo
spristojnoobmočnoenotoZavodapogodbozasofinan-
ciranje zdravstvenega letovanja za leto 2020.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbeo sofinanciranju, Zavod lahko
odstopiodpogodbeosofinanciranju,pri čemer jeor-
ganizatordolžanvrniti vsažeprejetasredstvaskupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dnevavračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je 
oddnevateobjavedoiztekarokazapredložitevvlog
dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo 
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na pristojni ob-
močnienotiZavodaalinasedežuZavoda,Miklošičeva
cesta24,Ljubljana,vpritličju,vložišče,sobašt.51,vsak
delovnidanZavodavčasuuradnihur.

X.Dodatneinformacijevzvezizrazpisom
Zadodatnapojasnilavzvezizrazpisnodokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatnopojasnilonajkasnejedo18.2.2020.

Vlagateljnaslovizahtevekzadodatnopojasnilona
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
Napodlagi50.,51.in53.členaPravilobveznega

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,
107/17,64/18in4/20)terSklepaoplanuskupinskeob-
novitvene rehabilitacije za leto 2020 in izvedbi javnega 
razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 
rehabilitacijevletu2020,objavljaZavodzazdravstveno
zavarovanje Slovenije

javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene 

rehabilitacije v letu 2020
I.Predmetinnamenjavnegarazpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev

(vnadaljevanjutudivlagateljev)skupinskeobnovitvene
rehabilitacije:

– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
–zazavarovaneosebezmišičnimiinživčno-mišič-

nimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno pa-

ralizo;
–zazavarovaneosebeznajtežjooblikogenerali-

zirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, 

sladkornoboleznijoinfenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem 

omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene reha-
bilitacije.

II.Pogojizaudeležbovlagatelja,ki jeorganizator
obnovitvene rehabilitacije

Na tem razpisu lahko sodelujejo vsi vlagatelji, ki so 
registriranivskladuzZakonomodruštvih.

Za pravice iz 50. in 51. člena Pravil obveznega
zdravstvenegazavarovanja(vnadaljnjembesedilu:Pra-
vila)morabitivlagateljreprezentativnainvalidskaorga-
nizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki 
ureja invalidske organizacije, in je hkrati interesno zdru-
ženjepomedicinskidiagnozi iz50.oziroma51.člena
Pravil,zakateroorganiziraskupinskorehabilitacijoozi-
romaskupinskousposabljanje(prviodstavek53.člena
Pravil).

Čezaposameznomedicinskodiagnozo iz50.ali
51.členaPravilreprezentativnainvalidskaorganizacija
iz prejšnjega odstavka ne obstaja ali se ne prijavi na jav-
nirazpisZavodazazdravstvenozavarovanjeSlovenije
(vnadaljnjembesedilu:Zavod)zaizbiroorganizatorjev
pravic iz prejšnjega odstavka, je lahko vlagatelj za izbiro 
organizatorjahumanitarnaorganizacijazakroničnebol-
nike za posamezno medicinsko diagnozo, ki ji je priznan 
ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne or-
ganizacije,injehkratiinteresnozdruženjezakronično
bolezeniz50.oziroma51.členaPravil,zakateroorga-
nizira skupinsko rehabilitacijo oziroma skupinsko uspo-
sabljanje(drugiodstavek53.členaPravil).

III.Višinasredstev,kisonarazpolagoinobdobje,
v katerem morajo biti porabljena: višina sredstev za 
sofinanciranjeprogramaskupinskeobnovitvenerehabi-
litacijeznašavletu20203.640.499,30EUR.Sredstva
morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

IV.Merila,kibodouporabljenapriocenjevanjuvlog
in izbiri organizatorjev

1. Zagotovitev višjega števila udeležencev glede
naplaniranošteviloobdoločenihsredstvih:0–2točki.

Potemmerilusebovrednotilošteviloudeležencev,
kijimboizbranivlagateljomogočilkoriščenjeskupinske
obnovitvenerehabilitacije.Največjemožnoštevilotočk
je dve.
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številoudeležencev številotočk
do30%gledenaplanZavoda 0
od31%do70%gledenaplanZavoda 1
71%invečgledenaplanZavoda 2

2.Zagotovitevprogramarehabilitacije,kibocelovit
inbovključevaloptimalnideležfizikalneterapijeinak-
tivnostizasocialnovključenost:0–3točke.

Potemmerilusebovrednotilošteviloinpogostost
storitevfizikalneterapije,kijihboizbranivlagateljomo-
gočiluporabnikomskupinskeobnovitvenerehabilitacije.
Največjemožnoštevilotočkjetri.

pogostostfizioterapije številotočk
5 krat v 7 dneh 1
6 krat v 7 dneh 2
7 krat v 7 dneh 3

3.Predložitevpriporočilaustreznihklinik,inštitutov
ali drugih zdravstvenih zavodov, oziroma priznanih stro-
kovnjakovspodročjamedicine,dajevlagateljprimeren
zaorganizacijoskupinskeobnovitvenerehabilitacije.Po
temmerilubovlagatelj,kibopriložilvsajenopriporoči-
lo,pridobilenotočko.Večpriporočilneprinašavečjega
številatočk.

Priloženopriporočilo številotočk
da 1
ne 0

Vprimeru,dazberejovlagateljienakoštevilotočk
ali da vlagatelj ponudi večje število udeležencev, kot
je predvideno, se program razdeli po sorazmerni struk-
turištevilaprijavljenihudeležencev.

V.Splošnipogoji
1.Zavarovanimosebamsemorazagotavljatipravi-

cevskladuzdoločiliZakonaozdravstvenemvarstvuin
zdravstvenemzavarovanjuinzdoločiliPravilobveznega
zdravstvenega zavarovanja.

2.Izbiraudeležencevskupinskeobnovitvenereha-
bilitacijenebopogojevanasčlanstvomvdruštvu.

3.Udeleženciskupinskeobnovitvenerehabilitacije
morajobitiizbraniizključnostriažo.Posamezniudeleže-
nec skupinske obnovitvene rehabilitacije ima lahko hkra-
ti samo enega spremljevalca ali osebnega asistenta.

4. Organizator mora v postopki izbire zavarovancev 
imetiustanovljenokomisijozapritožbe.

5.Zaudeležbonaskupinskiobnovitvenirehabilita-
ciji 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,kikandidirazaorganiziranjeskupinske
obnovitvene rehabilitacije, mora izpolnjevati zahteve za 
organizacijo skupinske obnovitvene rehabilitacije:

a)zagotovitiizvajanjeskupinskeobnovitvenereha-
bilitacije z namenom ohranjanja ali izboljšanja telesne 
zmogljivosti,pridobivanjesocialnihinživljenjskihveščin

b) zagotoviti izvajanje individualne in skupinske
obravnave, ki ima za cilj utrjevanje zavesti o pomemb-
nostineodvisnegaživljenjainkompleksnobio-psihoso-
cialno rehabilitacijo oseb

c) zagotoviti skupinsko obnovitveno rehabilitacijo
v okolju brez gibalnih ovir, opremljenem s potrebno ne-
govalnoopremo,kotsonpr.stropnadvigala,električne
postelje, prilagojene sanitarije in z namensko zdravstve-
no opremo

d) zagotoviti prvi zdravniški pregled, ki vključuje
ocenobolnikovihfunkcijskihsposobnostiobprihoduna 

skupinsko obnovitveno rehabilitacijo, fizioterapevtsko
testiranje in dokumentiranje, individualno in skupinsko 
balneofizikalno terapijo in kontrolni zdravniški pregled
zodpustnimpismomoziromaocenobolnikovihfunkcij-
skih sposobnosti ob odpustu

e)zagotovitiasistiranevaje,skupinskevaje,aktivno
vadbo, različnevrsteprotibolečinskih terapij, izvajanje
tehnikpsihofizičnerelaksacije

f)zagotovitiustreznistrokovnikader,kigasestav-
ljajozdravniki,fizioterapevti,medicinskesestre,bolniške
negovalkeinostalopomožnoosebje

g)zagotovitipolegodobrenihosebnihspremljeval-
cevtudi24-urnodežurnoslužbo

h)zagotovitistrokovnapredavanjazaudeležence
skupinske obnovitvene rehabilitacije in njihove sprem-
ljevalce, kako ohranjevati zdravje z ustreznimi vajami 
vdomačemokolju,kakoizbiratiustrezneortopedskein
tehničnepripomočke,kakoprilagajatipogojebivanjana
domu,kakospoznavatisprožilcebolezniinkakosejim
izogniti,kajlahkoosebasamanaredinapodročjupre-
hrane,psihičnestabilnosti,osodelovanjuinvključevanju
v socialno okolje.

Vlagatelj, ki kandidira za organiziranje skupinske
obnovitvene rehabilitacije za otroke s cerebralno para-
lizo, presnovnimi motnjami ali celiakijo bo poleg zgoraj 
navedenih pogojev zagotovil tudi:

i)daboosnovnavsebinaprogramazaotrokesce-
rebralnoparalizozajemalatimskodiagnostičnoobrav-
navo, vsakodnevne individualne obravnave pri razvoj-
nem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge
specialnosti, skupinske psihosocialne obravnave in dru-
žabneaktivnosti,sprostitveneinrekreativnedejavnosti
za otroke in starše, šolo za starše – usposabljanje za 
»koterapevtsko«delozotrokomdoma,spomočjovaj,
demonstracij, predavanja in pogovori o cerebralni para-
lizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi – s pomo-
čjostrokovnegatimaterzunanjihsodelavcev,organiziral
učnedelavnicezaotrokeomožnostihnadaljnjegašola-
nja in izbiri poklica

j)dabodostrokovneprogramezaotrokescere-
bralnoparalizopripravilivodjestrokovnihtimovizhajajoč
iz slovenske doktrine rehabilitacije otrok s cerebralno 
paralizotervečletnihizkušenjizvajanjazdravstveno-te-
rapevtskih kolonij

k) da bo osnovna vsebina programa za otroke
spresnovnimimotnjamiomogočilavajeovodenjubole-
zni (odvzem krvi, delo z aparatom za merjenje sladkorja 
vkrvi,določitevkrvnegasladkorja),predavanjezdrav-
nika,medicinskesestreopomenuinzulinavčloveškem
telesu,prebavi inpresnovihranil, okroničnihzapletih
bolezni, o pravilni aplikaciji inzulina, o pomenu higiene, 
nege nog ...

l)različneprosteaktivnosti,skozikatereseotroci
učijosamostojnostiprioblačenju,hranjenju,osebnihi-
gieni in drugih vsakodnevnih opravilih

m) v okviru programa skupinske obnovitvene re-
habilitacije za otroke s celiakijo vzgojitelje, ki poznajo 
bolezen in obvladajo brezglutensko dieto

n)zastarejšeudeležence(šolarje,dijake)sceliaki-
jo»šoloceliakije«zzaključnimtestom.

VI.Rokzapredložitevvloginnačinpredložitvevlog
Vlogemorajo biti oddane osebno ali priporočeno

popoštinanaslovZavodzazdravstvenozavarovanje
Slovenije,Miklošičevacesta24,1507Ljubljana,vloži-
šče,sobašt.51,osebnonajkasnejedo21.2.2020,do
12. ure ali priporočeno po pošti najkasneje do 21. 2.
2020.

Vlogezadodelitevsredstevmorabitidostavljena
vzaprtiovojnicitako,dajepriodpiranjuvlogmožnopre-
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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:
ZavodzazdravstvenozavarovanjeSlovenije,Mi-

klošičevacesta24,1507Ljubljana;
–vlevemspodnjemkotu,vidnooznačeno:
»Neodpiraj–Vlogazajavnirazpisskupinskaob-

novitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu:
naziv in naslov pošiljatelja.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo

vlognosijoorganizatorjisami.Zavodvnobenemprime-
ru ni odgovoren za te stroške, ne gleda na potek in izid 
postopka.Čevloganebooznačenananavedeninačin,
Zavodneprevzemanobeneodgovornostizamorebitno
izgubo takšne vloge ali njeno prezgodnje odpiranje.

VII.Odpiranjevlogzadodelitevsredstev
Javno odpiranje vlog bo v torek, 25. 2. 2020, ob 

9.uri,nasedežuZavoda,sejnasoba209,II.nadstropje.
Na odpiranju se preveri pravočasnost, ustrezna

označenostovojnicinformalnapopolnostprispelihvlog.
Nepravočasneinnepravilnooznačenevlogebodo

izločeneinpokončanempostopkuodpiranjavlogneod-
prte vrnjene vlagateljem.

Vlagateljisformalnonepopolnovlogobodopozva-
ni k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 2 delovna 
dnevaodprejemapozivazadopolnitev.Zavodpoziva
kdopolnitvivlogeizključnopoelektronskipoštitako,da
se zagotovi potrdilo ali drug listinski dokaz o prejemu.

Vlagatelj v dopolnitvi ne smespreminjati vsebine
samevloge,temvečlahkovlogodopolnisamozmanj-
kajočimdokumentomoziromaodpravidrugoformalno
pomanjkljivost. Dopolnitve se posreduje po elektronski 
pošti,razenčejepotrebnopriložitioriginalnolistino.

Vloga,kijoprijaviteljnebodopolnilvskladuzrazpi-
snodokumentacijoinpozivomzadopolnitev,bozavržena.

Zavodnebopriznalsposobnostivlagatelju,kine
bonanačiniztegarazpisainrazpisnedokumentacije
dokazal, da izpolnjuje pogoje (pogoje za kandidiranje in 
splošnepogoje).Zavodtakšnevlogeneboocenjeval,
temvečjobozavrnil.

Obravnavajoinocenjujejosevsepravočasne,for-
malno popolne in ustrezne vloge.

VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa s skle-
pomUpravnegaodboraZavodaobveščeninajpozneje
v45dnehpoiztekurokazapredložitevvlog.

Zavodboizbraneorganizatorjepozval,dasklenejo
zZavodompogodbozasofinanciranjeskupinskeobno-
vitvene rehabilitacije za leto 2020.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vi po podpisu pogodbeo sofinanciranju, Zavod lahko
odstopiodpogodbeosofinanciranju,pri čemer jeor-
ganizatordolžanvrniti vsažeprejetasredstvaskupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do 
dnevavračila.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dnevateobjavedoiztekarokazapredložitevvlogdose-
gljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem 
rokuzainteresirani lahkodvignejonasedežuZavoda,
Miklošičevacesta24,Ljubljana,vpritličju,vložišče,soba
št.51,vsakdelovnidanZavodavčasuuradnihur.

X.Dodatneinformacijevzvezizrazpisom
Zadodatnapojasnilavzvezizrazpisnodokumen-

tacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko 
potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatnopojasnilonajkasnejedo18.2.2020.

Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: 
»Pojasnila–Javnirazpis–Skupinskaobnovitvenare-
habilitacija 2020«.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 Ob-1336/20
Napodlagidoločb:
–Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj,Evropskemsocialnemskladu,Kohezijskemskla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter
orazveljavitviUredbeSveta(ES)št.1083/2006(ULEU
L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, 
vnadaljnjembesedilu:Uredba1303/2013/EU),

–Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
mentainSvetazdne17.decembra2013oEvropskem
skladuzaregionalnirazvojinoposebnihdoločbahglede
cilja»naložbezarastindelovnamesta«terorazvelja-
vitviUredbe(ES)št.1080/2006(ULEULšt.347zdne
20.12.2013,str.289,sspremembami),

–Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega
parlamentainSvetazdne18.julija2018ofinančnihpra-
vilih,kiseuporabljajozasplošniproračunUnije,spre-
membiuredb(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 inSklepa št. 541/2014/EU ter raz-
veljavitviUredbe (EU,Euratom) št. 966/2012 (ULEU
L št. 193, z dne 30. 7. 2018, str. 1, s spremembami,
vnadaljnjembesedilu:Uredba2018/1046/EUinnjene
izvedbene uredbe,

– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih 
Evropskakomisijasprejmevskladus149.in150.čle-
nomUredbe1303/2013/EU,

–Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3,zdne30.10.2014,

– Operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo
z dne 29. 7. 2016,

–Zakonaozavodih(UradnilistRS,št.12/91,8/96,
36/00–ZPDZCin127/06–ZJZP),

–Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(UradnilistRS,št.69/11–uradnoprečiščenobesedilo),

–Zakonopoklicneminstrokovnemizobraževanju
(UradnilistRS,št.79/06,68/17in46/19),

–Zakonaoorganizacijiinfinanciranjuvzgojeinizo-
braževanja(UradnilistRS,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.in25/17–ZVaj),

–Zakonaojavnihfinancah(UradnilistRS,št.11/11
– uradnoprečiščenobesedilo, 14/13– popr., 101/13,
55/15–ZfisPin96/15–ZIPRS1617in13/18),

–ZakonaoizvrševanjuproračunovRepublikeSlo-
venijezaleti2017in2018(UradnilistRS,št.80/16in
33/17),

–ZakonaoizvrševanjuproračunovRepublikeSlo-
venije za leti 2018 in 2019 (Uradni listRS, št. 71/17,
13/18–ZJF-H,83/18in19/19),

–Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017)(UradnilistRS,št.96/15in80/16),
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–Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
/DP2018/(UradnilistRS,št.80/16),

–ProračunaRepublikeSlovenijezaleto2019(Ura-
dnilistRS,št.71/17in19/19),

–ProračunaRepublikeSlovenijezaleto2020(Ura-
dnilistRS,št.75/19),

–Pravilnikaopostopkihzaizvrševanjeproračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09–ZIPRS1011,3/13in81/16),

– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(UradnilistRS,št.29/15,36/16,58/16,69/16–popr.,
15/17,69/17in67/18),

–NavodilMinistrstvazaizobraževanje,znanostin
športzaizvajanjeoperacijEKPvprogramskemobdobju
2014–2020,ver.2.8zdne16.5.2019,

–SmernicEvropskekomisijezadoločanjefinanč-
nihpopravkovizdatkov,kijihfinanciraUnijavokvirude-
ljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih 
naročilih(dostopnenanahttps://www.eu-skladi.si/sl/do-
kumenti/navodila/gl_corrections_pp_irregularities_an-
nex_en.pdf),

–Smerniconačelih,merilihinokvirnihlestvicah,ki
semorajouporabljativzvezisfinančnimipopravki,kijih
komisija izvedevskladusčlenoma99in100Uredbe
Sveta(ES)št.1083/2006zdne11.7.2006(dostopne
nahttp://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja),

–Navodilorganaupravljanjazafinančnoupravlja-
nje evropske kohezijske politike ciljaNaložbe za rast
in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, 
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,

–Navodilorganaupravljanjazanačrtovanje,odlo-
čanjeopodpori,spremljanje,poročanjeinvrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, s spremembami, objavljenih na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,

–Navodilorganaupravljanjaoupravičenihstroških
za sredstva evropske kohezijske politike za program-
sko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,

– Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nihpreverjanjpo125.členuUredbe(EU)št.1303/2013,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
euskladi.si/sl/ekp/navodila,

–Navodilorganaupravljanjanapodročjukomunici-
ranjavsebinnapodročjuevropskekohezijskepolitikeza
programsko obdobje 2014–2020, s spremembami, obja-
vljenih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/na-
vodila,

– Navodil organa upravljanja in organa za potrje-
vanje za spremljanje izvajanja operativnega programa 
zinformacijskimisistemiMFERAC,ISARR2inRISeCA,
s spremembami, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,

–Smernicorganaupravljanjaza integracijonačel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, po-
ročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, s spremembami, objavljenih na spletni stra-
ni http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,

–Strategijeorganaupravljanjazabojprotigoljufi-
jamCiljaNaložbezarastindelovnamestazaprogram-
sko obdobje 2014–2020, s spremembami, objavljenih 
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,

–Navodilorganaupravljanjazaporočanjeinspre-
mljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske po-
litikeCiljaNaložbezarastindelovnamestazaprogram-

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
kompetencahzavseživljenjskoučenje(2006/962/ES),

– Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Akadem-
ska in raziskovalna mreža Slovenije (Uradni list RS,
št.24/14,61/16in4/17),

–Strateških usmeritev nadaljnjega uvajanja IKT
vslovenskeVIZdo leta2020,sprejetena4.sejiPro-
gramskegasvetazainformatizacijoizobraževanjadne
23. 2. 2015,

–sklepaMinistrstva za izobraževanje, znanost in
športoizbiriProgramanadaljnjevzpostavitveIKTinfra-
strukturevvzgojiinizobraževanju,št.5442-149/2016/19,
z dne 16. 11. 2016,

–odločitveopodporiSlužbeVladeRepublikeSlo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
skladzaprogram,kiga izvajaupravičenec»Program
nadaljnjevzpostavitveIKTinfrastrukturevvzgojiinizo-
braževanju«,št.3032-167/2016/13,zdne15.5.2017,

–pogodbe o sofinanciranju št. C3330-17-249000
izvedbeoperacije»ProgramnadaljnjevzpostavitveIKT
infrastrukturevvzgojiinizobraževanju«vokviruOpera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske po-
litike v obdobju 2014–2020, z dne 21. 7. 2017, z vsemi 
pripadajočimianeksi,

–javnegarazpisazasofinanciranjedejavnosti»Iz-
gradnjabrezžičnihomrežij« indejavnosti »Nakup IKT
opreme«vokviruProgramanadaljnjevzpostavitveIKT
infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, z dne 29. 9.
2017(UradnilistRS,št.54/17),

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop1–Usmerjevalnikištevilka4-4/2018-3zdne23.5.
2018,sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznako
AktivnaomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne
12.2.2018,podštevilkoJN000802/2018-B01,zvsemi
pripadajočimianeksi,

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop2–Stikalaštevilka4-4/2018-4zdne23.5.2018,
sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznakoAktiv-
naomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne12.2.
2018,podštevilkoJN000802/2018-B01inaneksašt.1
kobstoječemuokvirnemusporazumu,

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop3–WLANsistemštevilka4-4-/2018-5zdne21.5.
2018,sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznako
AktivnaomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne
12.2.2018,podštevilkoJN000802/2018-B01,zvsemi
pripadajočimianeksi,

–dokumenta Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362 
(131-08),kidoločausmeritvezanadaljevanjedejavnosti
izgradnjebrezžičnihomrežijvIKTProgramuSIO-2020,

AkademskainraziskovalnamrežaSlovenije,Tehnološki
park18,1000Ljubljana,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.Imeinsedežizvajalcajavnegarazpisa,kidode-

ljuje sredstva in uvodna pojasnila
Ime in sedež organizacije, ki izvaja javni razpis:

AkademskainraziskovalnamrežaSlovenije,Tehnološki
park18,1000Ljubljana(vnadaljevanjuArnes).
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Arnes je v okviru Programa nadaljnje vzpostavi-
tve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju v letu
2017 izvedelJavni razpiszasofinanciranjedejavnosti
»Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup
IKT opreme« (v nadaljevanju javni razpis SIO-2020),
skaterimjemedprijavljeneVIZrazdelilsredstvasofi-
nanciranja v okviru programa SIO-2020.

DoločilaJavnegarazpisaSIO-2020omejujejopre-
nossredstevmedleti indejavnostmi.Pozaključkuiz-
vajanjadejavnosti»Izgradnjabrezžičnihomrežij«vletu
2019jeizvajalecjavnegarazpisaugotovil,daVIZniso
vcelotipočrpalirazpoložljivihsredstev,kisojimbilado-
deljenazaleto2017,2018in2019.

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
zanadaljevanjedejavnosti izgradnjebrezžičnihomre-
žijvIKTProgramuSIO-2020Arnesvokviruprograma
SIO-2020izvajaJavnirazpiszasofinanciranjedejavno-
sti»Nakupdodatneaktivneomrežneopremevokviru
dejavnostiizgradnjebrezžičnihomrežij«(vnadaljevanju
javnirazpis).

Javni razpis je sestavni del neposredne potrditve 
operacije–ProgramanadaljnjevzpostavitveIKTinfra-
strukturevvzgojiinizobraževanju(vnadaljevanjupro-
gramSIO-2020)inseizvajavokviruOperativnegapro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdo-
bju2014–2020,prednostnaos10:Znanje,spretnostiin
vseživljenjskoučenjezaboljšozaposljivost;prednostna
naložba10.3:Vlaganjevizobraževanje,usposabljanje
inpoklicnousposabljanjezaspretnostiinvseživljenjsko
učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in
usposabljanje;specifičnicilj: Izboljšanjekompetenc in
dosežkovmladihtervečjausposobljenostizobraževal-
cevprekvečjeuporabesodobneinformacijsko-komuni-
kacijsketehnologijepripoučevanjuinučenju.

Javni razpis je kot sestavni del programa SIO-2020 
delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz
Evropskegaskladazaregionalnirazvoj(vnadaljevanju
ESRR)terRepublikeSlovenije,Ministrstvazaizobraže-
vanje, 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 do-
stopen 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.Izrazseuporabljatakozamatičneenotekotzapo-
družnice.Odgovornaoseba,kizastopavečVIZ(matična
enota,podružnicaidr.),morazavsakoenotoposebejod-
datiločenoprijavoskladnozobjavljenimseznamomVIZ.

Opremaza izgradnjobrezžičnihomrežijsev tem
javnemrazpisuuporabljazaaktivnoomrežnoopremo,
insicerzausmerjevalnike(CPErouters=customer-pre-
misesequipmentrouters),stikala(SW=switch)indo-
stopovnetočke(AP=accesspoint).

Kosovnicajeseznamopreme,kibovokvirujavne-
garazpisapridejavnosti»Nakupdodatneaktivneomre-
žneopremevokviru izgradnjebrezžičnihomrežij«na
razpolagozasofinanciranje.SkosovnicoboVIZdoločil
količinezanabavododatneaktivneomrežneopreme,ki
bododobavljenenapodlagižesklenjenegaokvirnega
sporazuma.

Portal EDO je spletni informacijski sistem, ki je
vzpostavljen za namene elektronskega poslovanja 
vokviruprogramaSIO-2020.PrekportalaEDO,kise
nahaja na povezavi: https://edo.arnes.si/prijava, bo po-

tekal celoten postopek oddaje vlog v zvezi s tem javnim 
razpisom, podpisovanje pogodb, posredovanje zahtev-
kovza izplačiloVIZ indokazil terhrambeelektronske
dokumentacije, vezane na ta javni razpis.

NavodilazauporaboportalaEDOsenahajajona
http://www.arnes.si/sio-2020/edo/.

SplošnipogojiuporabeportalaEDOsenahajajona
http://www.arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/.

3.Predmet,nameninciljjavnegarazpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejav-

nosti programa SIO-2020, katere izvedba je predvidena 
vletu2020,insicerdejavnost»Nakupdodatneaktivne
omrežneopremevokvirudejavnostiizgradnjebrezžič-
nihomrežij«.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje sodobne-
gaučnegaokolja z dobro internetnopokritostjo s po-
močjosodobneinzmogljiveaktivneomrežneopreme,
kar bo prispevalo k kvalitetnejšemu in izboljšanemu 
vzgojno-izobraževalnemuprocesu.

Namennakupadodatneaktivneomrežneopreme
je lahkonaposameznihVIZrazličen,vendarpamora
iti za eno od navedenih dejavnosti: novogradnja, adap-
tacija, menjava dotrajane opreme, dokup po idejnem 
projektu,zbirnostikalozavelikabrezžičnaomrežjaali
katerikoli drug namen, ki bo skladen s cilji opracije in 
namenomjavnegarazpisa.VsakaVIZ,kiseboprijavila
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,
somladi (učenci,dijaki,študenti) terstrokovnidelavci
(učitelji).

Končniciljjavnegarazpisajeboljšapokritostzbrez-
žičnimomrežjem,okrepitevdigitalnegaznanjaučencev,
dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi
izvajajoskakovostnimie-storitvamiine-vsebinami.Vse
navedenozagotavljaučencemindijakomizboljšanekom-
petence,večjedosežketerboljšousposobljenost,kiso
ključnielementizauspešnejšegospodarstvoindružbo.

4.Opisdejavnosti»Nakupdodatneaktivneomre-
žne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij«

Sredstva, ki so v tem javnem razpisu namenjena za 
sofinanciranjenakupadodatneaktivneomrežneopre-
me,sopreostanekneporabljenihžedodeljenihsredstev
zaizgradnjobrezžičnihomrežijvletih2018in2019,na
podlagi javnega razpisa SIO-2020, v okviru katerega so 
končniuporabnikidalinaročniku(tj.Arnes)pooblastilo
zaizvedbojavneganaročilazoznakoAktivnaomrežna
opremaSIO-2020,objavljenegadne12.2.2018,pod
številko JN000802/2018-B01, na podlagi katerega so
bili sklenjeni: Okvirni sporazum o nakupu aktivne opre-
me–sklop1–Usmerjevalnikištevilka4-4/2018-3zdne
23.5.2018,Okvirnisporazumonakupuaktivneopreme
–sklop2–Stikalaštevilka4-4/2018-4zdne23.5.2018
inaneksšt.1kobstoječemuokvirnemusporazumu,in
Okvirni sporazum o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 
–WLANsistemštevilka4-4-/2018-5zdne21.5.2018.

Ker so upravičenci do sredstev za sofinanciranje
vokvirujavnegarazpisaistiVIZ,kisoArnesuževokviru
prijave na javni razpis SIO-2020 podali pooblastilo za 
izvajanjejavnihnaročilingrezaistasredstva,kisobila
opredeljena kot zagotovljena sredstva za predmetno 
javnonaročilo,sebonakupdodatneaktivneomrežne
opremeizvedelnapodlagižesklenjenihzgorajnavede-
nih okvirnih sporazumov.

ArnesvseVIZ,kiizpolnjujejopogojezasodelova-
nje,določenevjavnemrazpisu,vabi,daseprijavijona
razpistako,daprekoportalaEDOvkosovnicovnesejo
željenoštevilokosovopreme.
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Vokvirutedejavnostiseizvajanakupdodatneaktivneomrežneopreme,insicer:

Naprava Opis Cena na enoto 
vEURbrezDDV

FAP-221E-E Dostopovnatočka–osnovna(vsesmerna) 172,93
FAP-223E-E DostopovnatočkazantenoFAN-664R,kot60stopinj 389,62
SRX-300 Usmerjevalnik prometa 598,00
EX2300-24P Stikalo24-port10/100/1000BASE-TPoE+,4x1/10GbE

SFP/SFP+ 684,63
EX2300-C-12P Stikalo12-port10/100/1000BASE-TPoE+,2x1/10GbE

SFP/SFP+(8PoE) 516,71
EX2300-C-12T Stikalo12-port10/100/1000BASE-T,2x1/10GbE

SFP/SFP+ 910,50
EX4600-40F Stikalo24-portSFP+/SFP,4QSPF+ 6053,40
Ostalaomrežnaoprema
PL-POE-1200G Powerinjectorza12vmesnikovUTP,10/100/1000,

POE+postandardu802.3at 409,80
DN-95103-2 Powerinjectorza1vmesnikUTP,10/100/1000,POE+po

standardu802.3a 45,80
ES-T1-RJ45/ES-T1-R VtičnimodulSFP–1000Base-T(UTP) 45,81
ES8512-3LCD05 VtičnimodulSFP–1000Base-SX,850nm,domet

550m(večrodno) 21,89
ES3112-3LCD10 VtičnimodulSFP–1000Base-LX(enorodno) 23,16
ESB3512-3LCD10 parSFPzaenovlakno,dometnajmanj10km 69,14
EX-SFP-GE80KCW1510 VtičnimodulSFP,CWDM,dometnajmanj10km 119,04
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03 VtičnimodulSFP+,10GBase-SR,850nm,domet

najmanj300m(večrodno) 45,81
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10 VtičnimodulSFP+,10GBase-LR,dometnajmanj10km

(enorodno) 93,07
ESPBxx92-3LCD10/ESBxxX-3LCD10 parSFP+zaenovlakno–VtičnimodulSFP+,domet

najmanj 10 km 499,84
ESPCxx92-3LCD10/ESCxxX-3LCD10 VtičnimodulSFP+,CWDM,dometnajmanj10km 416,62
CO-SF4-TA/1470,CO-SF4-TB/1470 ParCWDMfiltrov,1vlakno,4dvosmernikanali,

konektorjiLC/PC 1464,40
ES8512-3LCD05 VtičnimodulSFP–1000Base-SX,850nm,domet

550m(večrodno)Ciscocoded 21,89
ES3112-3LCD10 VtičnimodulSFP–1000Base-LX(enorodno)Cisco

coded 23,16
ESP8592-3LCD03/ES85X-3LCD03 VtičnimodulSFP+,10GBase-SR,850nm,domet

najmanj300m(večrodno)Ciscocoded 45,81
ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10 VtičnimodulSFP+,10GBase-LR,dometnajmanj10km

(enorodno)Ciscocoded 93,07

PozaključkujavnegarazpisabodovsiVIZ,kibodo
uspelinajavnemrazpisu,dobilivpodpisPogodbooso-
financiranjudejavnosti»Nakupdodatneaktivneomre-
žne opreme v okviru dejavnosti izgradnje brezžičnih
omrežij«,kisebodosklepaleprekoportalaEDO,kjer
bodo elektronsko podpisane s strani odgovornih oseb 
VIZinArnesa.

MedArnesom,VIZindobaviteljibodoprekportala
EDOsklenjenetripartitnepogodbe,kibodosstranivseh
strankelektronskopodpisane.Dobaviteljbonaročeno
opremodobavilposameznemuVIZinmuizstavilračun.
VIZbonaosnovipravočasnega,pravilnegainpopolne-
gazahtevkazaizplačiloVIZ,kigaboposredovalArnesu
prek portala EDO, prejel sredstva sofinanciranja. VIZ
bodolžanvpogodbenodogovorjenemrokuporavnati
celoten račun dobavitelju, vključno z deležem lastnih
sredstevsofinanciranja.

5.Pogojizapridobitevsredstevnajavnemrazpisu
NajavnemrazpisulahkokandidirajoVIZ,kiizpol-

njujejo pogoje, določene v tem javnem razpisu in so

navedeninaseznamuVIZ,opredeljenemvprvemod-
stavku2.točketegajavnegarazpisa.Dosredstevbodo
upravičenitistiVIZ,kibodoprediztekomrokazaoddajo
vlogprekportalaEDOoddali formalnopopolnovlogo
skladnoz21.točkojavnegarazpisa,kotjepodrobneje
opredeljeno v 22. točki javnega razpisa. Odgovorna
oseba,kizastopavečVIZ(matičnaenota,podružnica
idr.)morazavsakoenotoposebejoddatiločenoprijavo
skladnozzgornjimseznamomVIZ.

Za sredstva za sofinanciranje dejavnosti »Nakup
dodatne aktivne omrežne opreme v okviru dejavnosti
izgradnjebrezžičnihomrežij« lahkokandidirajoVIZ,ki
sovključenivProgramnadaljnevzpostavitveIKTinfra-
strukturevvzgojiinizobraževanju(ProgramSIO-2020),
seznamle-tehjepriloženkjavnemurazpisu.

6.Deležsofinanciranja
DeležsofinanciranjasstraniESRRinVIZzadejav-

nost»Nakupdodatneaktivneomrežneopremevokviru
dejavnostiizgradnjebrezžičnihomrežij«jefiksnodolo-
čenvnaslednjihdeležih:
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–kohezijskasredstva:62,5%,
–sofinanciranjeVIZ:37,5%.
7. Razdelitev sredstev po regijah
Sredstva so v Izvedbenem načrtu Operativnega

programa(INOP)zavzpostavitevbrezžičnihomrežijin
nakupIKTopremerazporejenavnaslednjemrazmerju:
KRZS43%inKRVS57%.

ŠteviloVIZ, ki lahkokandidirajozasredstvasofi-
nanciranjavokvirudejavnosti»Nakupdodatneaktivne
omrežneopreme«vokvirudejavnostiizgradnjebrezžič-
nihomrežij,je949.

8.Skupnavišinasredstevjavnegarazpisa
Za dejavnost »Nakup dodatne aktivne omrežne

opremevokvirudejavnostiizgradnjebrezžičnihomrežij
naVIZ«jepredvideno,dasebofinancirala:

izsredstevkohezijskepolitikevdeležu62,5%,kar
znaša 341.213,03 € in

zlastnimisredstviVIZvdeležu37,5%,karznaša
204.727,82€.

Sredstvakohezijskepolitikesev80,00%zagotav-
ljajoizsredstevEU–Evropskegaskladazaregionalni
razvoj(ESRR)inv20,00%izsredstevRepublikeSlo-
venijezasofinanciranjekohezijskepolitike–proračuna
Republike Slovenije.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunskezmogljivostiArnesa inMinistrstvaza izo-
braževanje,znanostinšport.

9.Merilazadodelitevsredstevsofinanciranja:sred-
stva za sofinanciranje dejavnosti nakupadodatneak-
tivneomrežneopremebodoprejeli vsiprijavljeniVIZ.
Vprimeru,darazpoložljivasredstvanebodozadoščala
zadodelitevsredstevzasofinanciranjezavseprijavlje-
nezavode,bodo imeliprednost tistiVIZ,ki jim jebilo
z javnim razpisom SIO-2020 dodeljenih manj sredstev. 
Podatek o tem, koliko sredstev je biloVIZ dodeljenih
zjavnimrazpisomSIO-2020,senahajanaseznamuVIZ
(vstolpcuWLANcelotnasredstva), ki jedel razpisne
dokumentacije.

10.Obdobjeupravičenostistroškovinizdatkov
Predvidenoletoizvedbedejavnosti»Nakupdoda-

tneaktivneomrežneopremevokvirudejavnostiizgra-
dnjebrezžičnihomrežij«jeleto2020.

Sredstva, dodeljena za sofinanciranje dejavnosti,
sonamenjena izključno za izvedbodejavnosti v skla-
du z dokumentomMinistrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport z dne 27. 1. 2020, št. 5442-149/2016/362 
(131-08),kidoločausmeritvezanadaljevanjedejavnosti
izgradnjebrezžičnihomrežijvIKTProgramuSIO-2020,
in so neprenosljiva.

ObdobjeupravičenostistroškovzaVIZ (nastanek
stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobavlje-
negablaga)jeoddnepodpisapogodbezdobaviteljido
dne 31. 10. 2020.Obdobje upravičenosti izdatkov za
VIZ(datumplačilaračunovoziromaverodostojnihknji-
govodskihlistin)jeoddnepodpisapogodbezdobavitelji
do dne 7. 11. 2020.

ObdobjeupravičenostistroškovzaArnes(nasta-
nek stroškov: datum opravljene storitve oziroma dobav-
ljenega blaga oziroma izvedene gradnje) je od dne
1.1.2016dodne30.11.2020.Obdobjeupravičenosti
izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostoj-
nihknjigovodskih listin) jeoddne1.1.2016dodne
7. 12. 2020.

11.VlaganjezahtevkovzaizplačiloVIZ
Arnesbofinanciral leupravičenestroške,nastale

v okviru izvedenih aktivnosti na podlagi tega javnega 
razpisa.

Upravičenistroškivokvirudejavnosti»Nakupdo-
datneaktivneomrežneopremevokvirudejavnosti iz-

gradnjebrezžičnihomrežij«bodonastalinapodlagiže
sklenjenih okvirnih sporazumov, in sicer:

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop1–Usmerjevalnikištevilka4-4/2018-3zdne23.5.
2018,sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznako
AktivnaomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne
12.2.2018,podštevilkoJN000802/2018-B01,

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop2–Stikalaštevilka4-4/2018-4zdne23.5.2018,
sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznakoAktiv-
naomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne12.2.
2018,podštevilkoJN000802/2018-B01inaneksašt.1
kobstoječemuokvirnemusporazumu,

– Okvirnega sporazuma o nakupu aktivne opreme – 
sklop3–WLANsistemštevilka4-4-/2018-5zdne21.5.
2018,sklenjeneganapodlagijavneganaročilazoznako
AktivnaomrežnaopremaSIO-2020,objavljenegadne
12. 2. 2018, pod številko JN000802/2018-B01 Okvir-
nega sporazuma o nakupu aktivne opreme – Sklop 3 
–WLANsistemštevilka4-4-/2018-5inaneksakobsto-
ječemuokvirnemusporazumu.

11.1Vrsteupravičenihstroškov
Vrste upravičenih stroškov, sofinanciranih iz tega

javnega razpisa, so:
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva;
– davek na dodano vrednost.
11.2Dokazila zadokazovanjeupravičenosti stro-

škov
Načinuveljavljanjaupravičenihstroškovindokazila

zadokazovanjeupravičenihstroškovmorajobitisklad-
nazNavodiliMinistrstvaza izobraževanje,znanost in
šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike 
v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa 
upravljanjaoupravičenihstroškihzasredstvaevropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki so dostopna 
na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokazilazauveljavljanjeposameznihupravičenih
stroškovbodonatančnoopredeljenavtripartitnihpogod-
bahmedVIZ,Arnesindobavitelji.

Dokazila za dokazovanje upravičenosti stroškov,
sofinanciranihiztegajavnegarazpisa,so:

– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva:
–pogodbaalinaročilnica;
–račun(navedbaoznake,tipaopreme,vprimeru

sestavljenihnaprav/proizvodnihlinijnatančnaspecifika-
cijaposameznihkomponent,kisestavljajoceloto);

– dokazilo o dobavi opreme oziroma posamezne 
komponente v primeru sestavljenih naprav/pro izvodnih 
linij(zadobaveizEU:dobavnica,tovornilist;vkolikor
grezauvoz:dobavnica,enotnaupravnalistina(EUL),
tovornilist);

– dokazilo, da je kupljena oprema nova (razvidno 
letoizdelave–garancije,certifikati,tehničnespecifika-
cije,potrdilaproizvajalcev);

–izjavaspodpisom inžigomodgovorneosebe
upravičencaonamenskostiopreme(zakajseboupo-
rabljala, kje se bo nahajala in kdo bo njen lastnik po 
koncuoperacije);

–fotografijeopreme;
– seznam oseb/institucij, ki jim je bila oprema 

poslana;
–dokazilooplačilu.

– davek na dodano vrednost:
a)čeVIZniidentificiranzanameneDDV,preko

sistemae-Davki prekostoritve»Preveritev veljavnosti
VATštevilke«pridobipotrdilofinančneuprave,izkatere-
gajerazvidno,davobdobjučrpanjasredstevkohezijske
politikeVIZniidentificiranzanameneDDV,tergaArne-
supredložiskladnozNavodilizauporaboportalaEDO;
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b)čejeVIZidentificiranzanameneDDV,vendar
neuveljavljaodbitkaDDV,prekosistemae-Davkipreko
storitve »Preveritev veljavnosti VAT številke« pridobi
potrdilofinančneuprave,izkateregajerazvidno,daje
VIZvobdobjučrpanjasredstevkohezijskepolitikeiden-
tificiranzanameneDDV,tergaArnesupredložiskladno
zNavodilizauporaboportalaEDO;

c)čejeVIZidentificiranzanameneDDVinuve-
ljavljaodbitekDDV,morapredložitipotrdilopristojnega
finančnegaurada,izkateregajerazvidno,dajeVIZkot
davčnizavezanecvobdobjučrpanjasredstevkohezij-
skepolitikeidentificiranzanameneDDVternamen,za
katerega se potrdilo izdaja; poleg tega mora biti razvidno 
še, kakšne dejavnosti opravlja:

– dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka 
celotnegaDDV,

–neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerihnimapravicedoodbitkaDDVali

–neobdavčljive in/ali oproščene dejavnosti, od
katerihnimapravicedoodbitkaDDVterobdavčenede-
javnosti,odkaterihimapravicodoodbitkaDDV(vtem
primerumorabitiizpotrdilarazvidenodbitnideležDDV).

Sprijavonata javni razpisseVIZzaveže,dabo
vsakosprememboosvojemstatusuzavezancazaDDV
Arnesu javil najkasneje 15 dni od nastanka spremembe 
na elektronski naslov sio-2020@arnes.si.

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodanovrednost(DDV)moraizbraniVIZpredpodpisom
pogodbe o sofinanciranju, ki bo sklenjena na podlagi
tega javnega razpisa, pridobiti in predložiti potrdilo fi-
nančneupraveizaplikacijee-Davki(skupinia)inb))ozi-
romapotrdilopristojnegafinančnegaurada(skupinac)).

VkolikorVIZ izskupinec)odpristojnegafinanč-
negauradadopodpisapogodbeosofinanciranjušeni
pridobilpotrdilakljubpravočasnioddajivlogezaizdajo
potrdila,lahkotakVIZsklenepogodboosofinanciranju
inpredložipotrdilonaknadno,vendarnajkasnejepred
sklenitvijo prve tripartitne pogodbe z izvajalci/dobavitelji. 
PotrdilofinančnegauradaVIZizskupinec)Arnesupo-
sreduje enkrat za celotno obdobje trajanja tega javnega 
razpisa,natopavsakoletoobzaključkuposlovnihknjig
zapretekloletoVIZpodaizjavo,dasedeležodbitnega
DDVnispremenil.VkolikorbiseodbitniDDVspremenil,
moraVIZponovnopridobitipotrdilopristojnegafinanč-
negaurada.VkolikorVIZ tehdokazilnebopredložil,
VIZnebomogeluveljavljatiDDVkotupravičenistrošek.

11.3VlaganjezahtevkovzaizplačiloVIZ
Zahtevki za izplačilo VIZ se bodo vlagali preko

portalaEDO.Natančenpostopekoddajezahtevkaza
izplačiloVIZjepredpisanvNavodilihzauporaboportala
EDOvpoglavju»OddajazahtevkovzaizplačiloVIZ«.

Podlagazaizplačilosredstevjepravilno,popolno
inpravočasnooddanzahtevekzaizplačiloVIZzobve-
znimidokazili,skladnostočko9.2tegajavnegarazpisa.
ZahtevekzaizplačiloVIZmorapredobdelavovsebovati
vsapredpisanadokazila,razendokazilaoplačilu,kiga
jeVIZdolžanpredložitinaknadnovroku8dnipopreje-
musredstevsofinanciranjasstraniArnesa.

Vprimeru,daArnespri pregleduposredovanega
zahtevkazaizplačiloVIZugotovipomanjkljivosti,pozo-
veVIZkdopolnitvi.VIZjedolžanustreznodopolnitiozi-
romaspremenitizahtevekzaizplačiloVIZskladnospo-
zivom ter dopolnjeni zahtevek za izplačiloVIZ posre-
dovatiArnesuvroku,določenemvpozivukdopolnitvi.

Arnesbopoprejemupravočasnega,pravilnegain
popolnegazahtevkaizvedelnakaziloVIZvrokunajveč
30dni,vendarnajkasnejeendanpredzapadlostjoraču-
naizvajalcaoziromadobavitelja,takodaboVIZskupaj
ssvojimdeležemsredstevlahkovpogodbenodogovor-

jenem roku nakazal sredstva izvajalcu oziroma dobavi-
telju. Da bodo sredstva s strani Arnesa posameznemu 
VIZlahkonakazanapravočasno,jeVIZdolžanArnesu
posredovati zahtevek za izplačilo VIZ nemudoma po
prejemuračunasstrani izvajalcaoziromadobavitelja,
najkasneje pa 15 dni pred valuto na posameznem ra-
čunuizvajalcaoziromadobavitelja.VkolikorVIZnebo
upošteval tega roka, bo vse stroške, ki bi nastali zaradi 
morebitne zamude pri plačilu končnega računa, nosil
VIZsam.

VIZmoranajkasnejenaslednjidelovnidanpopre-
jemu sredstev od Arnesa, v pogodbenem roku, v celoti 
poravnatiračunizvajalcuoziromadobavitelju,vključno
ssredstvi,kijihprispevasam.VIZmorapredložitido-
kazilaoplačilucelotnegazneskaArnesuprekoportala
EDOvroku8dnipoprejemusredstevsstraniArnesa.

VkolikorVIZnebopravočasnovcelotiporavnal
računaizvajalcu/dobavitelju,lahkoArnesodVIZzahte-
vavračilovsehnakazanihsredstevskupajzzamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
računVIZ.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javnonaročanje: izbraniVIZsezoddajoprijavenata
javni razpis zavezuje k upoštevanju zakona, ki ureja 
javnonaročanje.

13.Zahtevegledeinformiranjainobveščanjajavno-
sti,kijimmorajozadostitiizbraniVIZskladnos115.in
116.členomUredbe(EU)št.1303/2013innavodilior-
gana upravljanja

Izbrani VIZ bomoral pri informiranju in obvešča-
nju javnosti upoštevati 115. in 116. členUredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja 
napodročjukomuniciranjavsebinnapodročjuevropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopnana:http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Zgoraj navedena pravila zavezujejo končne pre-
jemnike sredstev kohezijske politike med drugim tudi 
k uporabi ustreznih logotipov na vseh dokumentih, 
obrazcih,vabilih;označevanjevsehpredmetov,prido-
bljenih s sredstvi kohezijske politike z ustreznimi logoti-
pisofinancerjev,objavenaspletnistraniovključenosti
v javni razpis. Zahteve glede informiranja so različne
gledenadejavnostinvišinofinanciranjainsopodrobno
opredeljenevNavodilihorganaupravljanjanapodročju
komuniciranjavsebinnapodročjuevropskekohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020.

SprejetjefinanciranjasstraniizbranegaVIZpomeni
tudiprivolitevvvključitevnaseznam,kibojavnoobja-
vljen na podlagi javnega razpisa.

14.Zagotavljanjeenakihmožnostiintrajnostnega
razvojavskladus7.in8.členomUredbe1303/2013/EU

IzbraniVIZbomoralzagotovitispodbujanjeenakih
možnostimoškihinženskterpreprečitivsakršnodiskri-
minacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med 
osebami,kisooziromabodovključenevizvajanjeaktiv-
nosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakono-
dajo,kipokrivapodročjezagotavljanjaenakihmožnosti
in7.členomUredbe(EU)št.1303/2013.

Spodbujanje enakihmožnosti bo izbraniVIZ dol-
žanizvajatiskozipredvideneukrepeprednostneosi10:
Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost;prednostnanaložba10.3:Vlaganjevizo-
braževanje,usposabljanjeinpoklicnousposabljanjeza
spretnostiinvseživljenjskoučenjezrazvojeminfrastruk-
turezaizobraževanjeinusposabljanje;specifičnicilj:Iz-
boljšanjekompetencindosežkovmladihtervečjauspo-
sobljenostizobraževalcevprekvečjeuporabesodobne
IKTpripoučevanjuinučenju.Ciljneskupine,kijimbodo
skozirazličneukrepezagotovljeneenakemožnostipri
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izvedbipredmetnegajavnegarazpisaso:mladi(tj.učen-
ci in dijaki javnih VIZ) in strokovni delavci (učitelji na
javnihVIZ),kipredstavljajoskladnozOP2014-2020,
ciljnoskupinospecifičnegacilja:Izboljšanjekompetenc
indosežkovmladihtervečjausposobljenostizobraže-
valcevprekvečjeuporabesodobneinformacijsko-komu-
nikacijsketehnologijepripoučevanjuinučenju.

PrisamemizvajanjuaktivnostimoraVIZupoštevati
horizontalnanačela,insicerpredvsemnačeloenakosti
spolov ter nediskriminacije, saj je javni razpis namenjen 
celotnipopulacijitakootrokinmladostnikov,kotučiteljev
inprofesorjev,negledenanjihovedrugeosebneokoli-
ščine,kotsospol,rasnoalietničnoporeklo,starost,vera
aliprepričanjeinspolnausmerjenost.

Načelo trajnostnega razvoja bo doseženo z vla-
ganjem v razvoj sodobne, zmogljivejše, dostopnejše in 
varnejševzgojnoizobraževalneinfrastrukture.

15.Zahtevegledehranjenjadokumentacijeinspre-
mljanja ter evidentiranja

Izbrani VIZ bo dolžan zagotavljati hrambo celo-
tne originalne dokumentacije, vezane na dejavnosti po 
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa ter zagotavljati 
vpogledvnavedenodokumentacijozapotrebebodočih
preverjanjskladnospraviliEvropskeunijeinnacionalno
zakonodajo.

Vskladus140.členomUredbe(EU)št.1303/2013
bomoralizbraniVIZzagotovitidostopnostdovsehdo-
kumentov o izdatkih za dejavnosti po pogodbi, katere 
sofinanciranjetemeljialise izvajanapodlagipredme-
tnega javnega razpisa v obdobju dveh let od 31. de-
cembrapopredložitviobračunov,kivsebujejokončne
izdatke končanega programa SIO-2020, Evropski ko-
misiji.Onatančnemdatumuzahrambodokumentacije
boizbraniVIZpozaključkudejavnostipisnoobveščen
s strani Arnesa.

Izbrani VIZ bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni 
napodlagitegajavnegarazpisa,računovodskoločeno
naposebnemstroškovnemmestualipoustrezniraču-
novodski kodi za vse transakcije v zvezi s tem, tako da 
je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko 
porabosredstev.IzbraniVIZ,kinevodiknjigzadejav-
nosti po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega 
razpisa,naločenemstroškovnemmestualipoustrezni
računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more
ločenoizpisatievidencsamozadejavnostipopogodbi,
sklenjeninapodlagitegajavnegarazpisa.Zatomoraza-
radizagotavljanjaločenegavodenjaknjigzadejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa, 
voditidrugepomožneknjige.

Naločenemstroškovnemmestu/računovodskikodi
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se na-
našajo na izvedbo dejavnosti po pogodbi, sklenjeni na 
podlagi tega javnega razpisa.

Vsaoriginalnaelektronskadokumentacijabodosto-
pnanaportaluEDO,zatobomoralizbraniVIZskrbno
hranitipodatke(uporabniškoime,geslo),kiomogočajo
VIZdostopvportal.Dokumentacijo,kibonastalaorigi-
nalnovfizičniobliki(računi,dobavnice,izjaveidr.),mora
VIZhranitiločeno,zbranonaenemmestuinnedvoumno
označenozlogotipomEvropskegaskladazaregionalni
razvoj.Hranjenjecelotneoriginalnedokumentacijemora
bitiskladnospravili,določenimivNavodilihMinistrstva
zaizobraževanje,znanostinšportzaizvajanjeoperacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020inNavodilihorganaupravljanjanapodročju
komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020.

16.Zahteveglededostopnostidokumentacijenad-
zornim organom

Izbrani VIZ bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzornad izvedbodejavnosti po
pogodbi, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na
podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
sstraniArnesa,Ministrstvaza izobraževanje,znanost
in šport kot posredniškega organa, organa upravljanja, 
organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih 
nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov 
(vnadaljnjembesedilu:nadzorniorgani).

IzbraniVIZbomoralnadzornimorganompredložiti
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnostupravičenihstroškovsofinanciranihdejavnosti
po pogodbi, sklenjeni na podlagi tega javnega razpisa. 
Vprimerupreverjanjanakrajusamembo izbraniVIZ
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate. 
VIZbooizvedbipreverjanjanakrajusamempredhodno
pisnoobveščen,Arnespalahkoopravitudinenajavljeno
kontrolonaterenu.IzbraniVIZbodolžanukrepatiskla-
dnospriporočiliizkončnihporočilnadzornihorganovin
rednoobveščatiArnesoizvedenihukrepih.

V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri 
izvajanjudejavnosti popogodbi, katere sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega 
razpisa, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Na-
vodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih pre-
verjanjpo125.členuUredbe(EU)št.1303/2013zapro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila)inSmernicamionačelih,me-
rilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi 
s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu
sčlenoma99in100UredbeSveta(ES)št.1083/2006
z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga 
zadoločanjefinančnegapopravka,določiliustreznefi-
nančnepopravke–znižanjesofinanciranjaupravičenih
stroškovinizdatkov,izbraniVIZpabodolžanneupravi-
čenoizplačanasredstvavrnitizzakonskimizamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
računVIZ.

17.Varovanjeosebnihpodatkovinposlovnihskriv-
nosti

Zoddajovlogesešteje,dasejeVIZseznanilzvse-
bino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
njeosebnihpodatkov,vključnos140.členomUredbe
št.1303/2013/EU.

Vsipodatki izvlog,ki jihkomisijaodpre,so infor-
macijejavnegaznačajarazentistih,ki jihVIZposebej
označijo,insicerposlovneskrivnosti,osebnipodatkiin
drugeizjemeiz6.členaZakonaodostopudoinforma-
cij javnegaznačaja(Uradni listRS,št.51/06–UPB2,
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in
102/15),kinisojavnodostopneintakonesmejobitiraz-
kriteoziromadostopnejavnosti.Poslovnaskrivnostse
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, 
nemorepasenanašatinacelotnovlogo.VIZmorajo
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dosto-
penjavnostikotinformacijajavnegaznačaja.ČeVIZne
označiinutemeljiposebnegavarstvatakšnihpodatkov
vvlogi,boArnesdomneval,davlogapostališčuVIZne
vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziro-
ma dostopne javnosti.

ZoddajovlogeVIZsoglašazobdelavopodatkovza
namene izvedbe javnega razpisa.
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18.Posledice,česeugotovi,dajevpostopkuiz-
boraprišlodo resnihnapak,nepravilnosti, goljufijeali
kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da VIZ Arnesa ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
moralibitiznanioziromadajeposredovalneresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril in-
formacije, kibi jihbil vskladus tem javnim razpisom
dolžan razkriti, kerbi lahkovplivalinaodločitevArne-
saododelitvisredstev,alida jeneupravičenopridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
VIZdolžanvrnitineupravičenoprejetasredstvaskupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
natransakcijskiračunVIZdodnevavračilavproračun
Republike Slovenije.

Čejetakšnoravnanjenamerno,seobravnavakot
goljufija.

19.Omejitvegledespremembvskladuz71.čle-
nomUredbe(EU)št.1303/2013

Pri izvedbidejavnostipopogodbi,kateresofinan-
ciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega 
javnegarazpisainkivključujenaložbevinfrastrukturo
aliproduktivnenaložbe,boizbraniVIZdolžanupošte-
vatitrajnostinomejitvegledesprememb,kottodoloča
71.členUredbe(EU)št.1303/2013.

IzbraniVIZbomoralzagotoviti,davrokupetihlet
oddatumakončnegaizplačilapopogodbiosofinanci-
ranjuzizbranimVIZ,nepridedo:

–spremembelastništvapostavkeinfrastrukture,ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost ali

–bistvenespremembe,kivplivanaznačaj,ciljeali
pogojeizvajanja,zaradičesarbiserazvrednotiliprvotni
ciljidejavnostipopogodbi,kateresofinanciranjetemelji
ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa.

VkolikorizbraniVIZteganeboupoštevalinpride
dokršitvezgorajnavedenihzahtev,boizbraniVIZdol-
žanizplačanzneseksofinanciranja,sorazmernozobdo-
bjem, v katerem ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, 
vrniti.

Zgorajnavedenoneveljazadejavnostipopogod-
bi,kateresofinanciranjetemeljialise izvajanapodla-
gi predmetnega javnega razpisa, pri katerih preneha 
proizvodnadejavnostnapodlagistečaja,kiniposledica
goljufij.

20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posameznedejavnostipopogodbi,kateresofinancira-
nje 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 kate-
regakolidrugegavira,nidovoljeno.Vkolikorseugotovi
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano 
vračiložeizplačanegazneskasofinanciranjazzakonski-
mi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
računVIZdodnevavračilasredstevvproračunRepu-
blikeSlovenije.Če je dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkovnamerno,seobravnavakotgoljufija.

21. Razpisna dokumentacija in priprava vloge na 
javni razpis

Javni razpis in razpisna dokumentacija obsegata 
naslednje dokumente:

–besediloJavnegarazpisazasofinanciranjedejav-
nosti»Nakupdodatneaktivneomrežneopremevokviru
dejavnostiizgradnjebrezžičnihomrežij«vokviruProgra-
manadaljnjevzpostavitveIKTinfrastrukturevvzgojiin
izobraževanjuvokviruProgramanadaljnjevzpostavitve
IKTinfrastrukturevvzgojiinizobraževanju

–Prijavniobrazeczasofinanciranjedejavnosti»Na-
kupdodatneaktivneomrežneopremevokvirudejavno-
stiizgradnjebrezžičnihomrežij«

–vzorecPogodbeosofinanciranjudejavnosti»Na-
kupdodatneaktivneomrežneopremevokvirudejav-
nosti izgradnjabrezžičnihomrežij«vokviruPrograma
nadaljnjevzpostavitveIKTinfrastrukturevvzgojiinizo-
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 dejav-
nost»Nakupdodatneaktivneomrežneopremevokviru
dejavnosti izgradnja brezžičnih omrežij« https://www.
arnes.si/files/2020/02/Seznam-VIZ-nakup-dodatne-ak-
tivne-opreme-sredstva_Arnes.pdf

–SplošnipogojiuporabeportalaEDO(http://www.
arnes.si/sio-2020/splosni-pogoji/).

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Arnes: https://www.arnes.si/sio-2020/javni-raz-
pis-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
izgradnjebrezžičnihomrežij«.

22.Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, 
načinobveščanjakandidatovinpodpispogodbe

Celotna izvedba postopka javnega razpisa bo pote-
kalaprekoportalaEDO.

Na portalu EDO in na spletni strani Arnesa
https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-ak-
tivna-omrezna-oprema/ je dostopna vsa razpisna do-
kumentacija,skladnoz21.točkojavnegarazpisa.Rok
za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 13. 3. 
2020 do 24. ure.

VIZseprijavitako,davportaluEDOizpolniustre-
zen obrazec:

–Prijavniobrazeczasofinanciranjedejavnosti»Na-
kupdodatneaktivneomrežneopremevokvirudejavno-
stiizgradnjebrezžičnihomrežij«;

Vlogazzahtevanovsebinomorabitioddanaprek
portalaEDO.Kandidatinajpriprijaviskrbnopregleda-
jopredhodnovnesenepodatke,kisenanašajonaVIZ
in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 
2. 3. 2020 do 24. ure na elektronski naslov sio-2020@
arnes.si.

VIZbodolahkozastavljalivprašanjanaelektronski
naslovsio-2020@arnes.si.Polegtegaboprekoportala
EDOpotekalotudidopolnjevanjevlog,zatomorajoVIZ
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(vrubri-
kiWLAN-2020).Vsadodatnapojasnila,spremembein
dopolnitve z dnem objave postanejo sestavni del tega 
javnega razpisa.

Zapresojorazmerijvzvezizoddajovlognatajavni
razpisveljajosplošnipogojiuporabeportalaEDOverzi-
ja 1.0 z dne 22. 5. 2017.

Vlogaseštejezapravočasnoprejeto,ko jeelek-
tronskopodpisanasstraniodgovorneosebeVIZinjeiz
časovnegažigaelektronskopodpisanevlogerazvidno,
da je bila vloga prejeta pred iztekom roka za prejem 
vlog.

Nepravočasnoprispelevlogebodossklepomza-
vržene.
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Vlogeboodprlainpregledalakomisijazaizvedbo
postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komi-
sija),kijoimenujedirektorArnesaaliodnjegapoobla-
ščenaoseba.

Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 16. 3.
2020ob8.uri,vprostorihArnesainzaradipredvidenega
velikega števila vlog ne bo javno.

Komisijabovroku8dniododprtjavlogepisnopo-
zvalakdopolnitvitisteVIZ,katerihvlogenisopopolne.
Nepopolnevloge,kijihVIZnebododopolnilipravoča-
sno in v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom 
zavržene.

Izbrane bodo vse vloge, ki bodo izpolnjevale razpi-
sne pogoje tega javnega razpisa in bodo oddane skla-
dnozdoločili javnegarazpisainrazpisnedokumenta-
cije.

VIZbodossklepomdirektorjaArnesaoziromapo-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za oddajo vlog 
prekoportalaEDO.

ZizbranimiVIZbodosklenjenepogodbeosofinan-
ciranju dejavnosti »Nakup dodatne aktivne omrežne
opremevokvirudejavnostiizgradnjebrezžičnihomre-
žij«vokviruProgramanadaljnjevzpostavitveIKTinfra-
strukturevvzgojiinizobraževanju.Vzorecpogodbeje
del razpisne dokumentacije.

OdstopodpogodbeosofinanciranjusstraniVIZje
mogočlevprimeruvišjesile.Podvišjosiloserazumejo
vsinepredvideniinnepričakovanidogodki,kinastopijo
neodvisnoodvoljeVIZinjihVIZnimogelpredvidetiob
sklepanjupogodbeosofinanciranju.

VIZ, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje iz javnega
razpisainjimrazpisanasredstvaneupravičenonisobila
dodeljena,lahkovroku8dniodprejemasklepaoizbiri
vložijopritožbonaArnes.Pritožbamorabitisestavljena
inpodpisanavelektronskioblikitervloženaprekopor-
talaEDOskladnozNavodilizauporaboportalaEDO.
VpritožbimoraVIZnatančnoopredelitirazloge,zaradi
katerihjepritožbavložena.Vloženapritožbanezadrži
podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi izbranimi
VIZ.

Pogodba o sofinanciranju bo VIZ posredovana
vpodpisprekosistemaEDO.VIZmorapogodbopod-
pisativroku8dniodprejemapogodbe.Vprimerune-
podpisa pogodbe v zahtevanem roku lahko Arnes da 
VIZdodatenrokzapodpispogodbe,kinebodaljšiod
8dniodnovegapoziva.VkolikorVIZvdodatnemroku
nepodpišepogodbe,sešteje,dajeVIZvlogoumaknil.
Zamudaspodpisompogodbe inposledičnadomneva
umikavlogezaVIZpomenidokončnoizgubododeljenih
sredstev.

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
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Priloga:Prijavniobrazec

 
 

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	
Naslov ustanove: GEO_ADD			GEO_AN	
Poštna številka: GEO_PN 
Kraj: GEO_P 
Davčna številka: ID_DAV 
Matična številka: ID_MAT 
Odgovorna oseba: CEO_P   CEO_I 
E-mail odgovorne osebe: 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  

 
 
 

 
 
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 

Artikel	 Količina	 Cena	artikla	na	
enoto	brez	DDV	

Skupna	cena

    

Višina	sredstev	kohezijske	
politike	

Višina	sredstev,	ki	jih	prispeva	
VIZ	 Sredstva	skupaj	
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b.) VIZ gradi/obnavlja lokacijo in za ta namen potrebuje dodatno aktivno opremo 
c.) VIZ se naknadno odloči za menjavo dotrajane opreme 
d.) VIZ se odloči za povečanje hitrosti povezave 
e.) 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. 



Stran 416 / Št. 8 / 7. 2. 2020 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

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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Št. 3542-0002/2020/1 Ob-1260/20

Napodlagi8.členaStatutaObčineSevnica(Uradni
listRS,št.46/15–UPB,17/17,44/18),Pravilnikaopo-
stopkih za izvrševanje proračunaRepublikeSlovenije
(Uradni listRS,št.50/07,61/08,99/09–ZIPRS1011,
3/13, 81/16),Odloka o proračunuObčineSevnica za
leto2020(UradnilistRS,št.79/19)indoločilPravilnika
ododeljevanjunepovratnihfinančnihsredstevzasofi-
nanciranjenakupainvgradnjemalihkomunalnihčistilnih
napravterizvedboindividualnihkanalizacijskihpriključ-
kovnajavnokanalizacijovObčiniSevnica(Uradnilist
RS,št.14/10,22/14),ObčinaSevnica,Glavnitrg19a,
8290Sevnica,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.Predmetrazpisa:predmetrazpisajesofinancira-

njeizvedbemalihkomunalnihčistilnihnaprav(vnada-
ljevanjuMKČN)zakomunalneodpadnevodemanjših
od50PE(populacijskihenot)inindividualnihhišnihka-
nalizacijskihpriključkov,vključnoshišnimičrpališči,na
javnokanalizacijopriobstoječihstanovanjskihobjektih
vObčiniSevnicavletu2020.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošnipogojisofinanciranja:
1.Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične

osebe)obstoječihnaseljenihindividualnihstanovanjskih
hišnaobmočjuObčineSevnica.

2.Pogoji pri izvedbimale komunalne čistilne na-
prave(MKČN):

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objektzgrajenpoletu1967aliodločbazastanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gidoločilprvegaodstavka197.členaZGO-1uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;

–mala tipska MKČN mora imeti certifikat oziro-
ma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda 
SISTEN12566-3ingledemejnihvrednostiparametrov
odpadne vode, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju 
in čiščenjukomunalneodpadnevode (Uradni listRS,
št.98/15).Za rastlinskoMKČNmora lastnikpredložiti
prvemeritvevskladusPravilnikomoprvihmeritvahin
obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list 
RS,št.94/14in98/15);

–čiščenjekomunalneodpadnevodevMKČNmora
bitivskladuzdoločili8.členaoustreznostičiščenjako-
munalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o od-
vajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni
listRS,št.98/15);

– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti 
rednočiščenjeinvzdrževalnadelanaMKČNterskleniti
zizvajalcemjavnegospodarskeslužbeJavnopodjetje
Komunalad.o.o.Sevnicapogodbooodvozuodvečnega
blataizMKČN;

–lokacijaMKČNmorabitiizvenaglomeracij,zno-
traj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije 
skladnozOperativnimprogramomodvajanjainčiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Upra-
vičenecdosofinanciranjaMKČNjetudilastnikobjekta
vobmočjuaglomeracije,zakateregabibilapotrebnaiz-
vedbakanalizacijskegapriključkadaljšegaod100mali
bigradnjakanalizacijskegapriključkapovzročalaneso-
razmernovelikstrošek(večkottrikratenstrošekglede
nacenovgradnjetipskeMKČNvEUR/PE).Informacije
oobmočjihaglomeracij lastnikobjektapridobiosebno 

naObčiniSevnicaalipri izvajalcujavneslužbeJavno
podjetjeKomunalad.o.o.Sevnica.Vprimerukasnejše
izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim ob-
činskimodlokompreveri tehničnamožnostpriključitve
objekta na javno kanalizacijo;

–v primeru lokacije vgradnjeMKČNna vodovar-
stvenihobmočjihaliiztokule-tevvodotokmoralastnik
objekta predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za 
vode.Informacijeovodovarstvenihobmočjihsodosto-
pnenaObčiniSevnicaalinaspletnistraniAgencijeRS
za okolje;

–lokacijaMKČNmorabitidefinirananazemljiško
parcelo po pogojih iz mnenja izvajalca javne službe.
Upravičencimorajorazpolagatizlastninskopravicoozi-
romasimorajopredhodnopridobitislužnostnepogodbe,
overjene pri notarju.

3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega pri-
ključka:

– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski 
objektzgrajenpoletu1967aliodločbazastanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podla-
gidoločilprvegaodstavka197.členaZGO-1uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;

– lokacija individualnega hišnega kanalizacijske-
gapriključkamorabitidefinirananazemljiškoparcelo.
Upravičencimorajorazpolagatizlastninskopravicoozi-
romasimorajopredhodnopridobitislužnostnepogodbe,
overjene pri notarju;

–individualnihišnipriključekmorabitiizvedenskla-
dno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih
vmnenjuzapriključitevpodaizvajalecjavneslužbeod-
vajanjainčiščenjaodpadnihvodaJPKomunalad.o.o.
Sevnicanapodlagiveljavnegaobčinskegaodlokaood-
vajanjuinčiščenjuodpadnihvoda;

–vprimerupriključitveiztokafekalnihvodaizobjek-
tavvišjeležečojavnokanalizacijoseupoštevajeeko-
nomsko upravičene stroške priključevanja sofinancira
tudi vgradnja tipskega hišnega črpališča za odpadne
vode;

–prinačrtovanjuinizvedbiindividualnegahišnega
priključkajepotrebnoupoštevatinajkrajšomožnopotiz-
vedbepriključitvenajavnokanalizacijskoomrežje,vpri-
merudaljšegakanalizacijskegapriključkapaekonom-
skoupravičenostpriključevanjavprimerjavizvgradnjo
MKČN,skladnospogojiupravljavcajavnekanalizacije.

4.Deležsofinanciranja
Napodlagi9.členaPravilnikaododeljevanjune-

povratnihfinančnihsredstevzasofinanciranjenakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter iz-
vedboindividualnihkanalizacijskihpriključkovnajavno
kanalizacijovObčiniSevnica(UradnilistRS,št.14/10,
22/14) se sofinancira50%upravičenih stroškov inve-
sticije (vključno zDDV) vgradnje tipskeMKČNali ra-
stlinskeMKČNoziromaizvedbeindividualnegakanali-
zacijskegapriključka.PriMKČNjedeležsofinanciranja
maksimalno1.400EUR.VprimeruvgradnjeeneMKČN
zavečkotdvaobjekta(skupnaMKČN)pajesubven-
cija300EUR/PEalimaksimalnoskupaj7.000EURna
MKČN.Deležsofinanciranjazaizvedboindividualnega
kanalizacijskegapriključkajemaksimalno350EURna
stanovanjskiobjekt.Privgradnjihišnegačrpališčasku-
pajz izvedbokanalizacijskegapriključkapa jemaksi-
malnideležsofinanciranja900EUR.

Sredstva se razdelijo upravičencem po vrstnem
reduprispetjapopolnihvlogvsorazmernemdeležuvi-
šine računa inupravičenihstroškovdoporabe razpo-
ložljivihsredstevvproračunuzatekočeleto,pričemer
pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja
popolnevloge.Upravičenec lahkopridobisredstvaza
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istonaložbopo tempravilnikusamoenkrat.Vkolikor
jeupravičenecžeprejel javnanepovratnasredstva iz
drugih virov v ta namen, do sredstev iz tega javnega 
razpisaniupravičen.

III.Višinasredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Obči-

ne Sevnica za leto 2020, pod proračunsko postavko
15415–hišnipriključkiinMKČN,konto411999,vvišini
28.749EUR.

Višinasredstev,kijeokvirnonamenjenaza:
–sofinanciranjemalihkomunalnihčistilnihnaprav

je24.000EUR,
–sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je

4.749EUR.
Vprimerumanjšegaštevilavlogupravičencevna

enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV.Upravičenistroški
Upravičenistroškisostroški,kisonastaliod1.1.

2019dooddajevloginseizkazujejoskopijamiplačanih
računovinpotrdiloplačaninabaviMKČN,materialater
izvedenihdelihvgradnjeMKČNaliizvedbeindividualne-
gakanalizacijskegapriključka.

Sofinancirajoseupravičenistroškizaobstoječista-
novanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem 
oziroma z odločbo, da ima stanovanjski objekt, zgra-
jen pred letom 1967, na podlagi določil prvega od-
stavka197.členaZakonaograditviobjektov(ZGO-1)
uporabnodovoljenje.Lastnikstatusobstoječegaobjekta
dokazuje z dokazilom o legalnosti gradnje in evidenti-
ranjem stanovanjskega objekta v uradnem zemljiškem 
katastru, ki ga vodi Geodetska uprava RS, v skladu
s predpisi o graditvi objektov. Maksimalna višina upravi-
čenihstroškovzanabavoMKČN(do2objektaskupaj)
znaša2.800EURzvključenimDDV.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za indi-
vidualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske
objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma 
zodločbo,daimaobjekt,zgrajenpredletom1967,na
podlagidoločilprvegaodstavka197.členaZGO-1upo-
rabnodovoljenje,znaša700EUR,vprimeruvgradnje
hišnega črpališča pa skupaj 1.800 EUR. Upravičeni
stroškizajemajomaterialnestroške(cevi,hišnočrpa-
lišče,jaški,spojke…)poprimerljivihcenahgradbenih
pro izvodov na trgu in stroške dela po primerljivih ce-
nahgradbenihstoritev(strojna,montažnainzemeljska
dela).

Upravičeni stroški vgradnje MKČN za obstoječe
stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovolje-
njem:

–nakupinmontažaMKČN(nabava,izkop,monta-
ža,priključitev,zasip).

Vprimeru,dajeskupniznesekračunovzadoba-
vljenoopremo inopravljenodelonižji odmaksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek realizacije
zdokazilioplačilu.InvesticijavMKČNoziromaindivi-
dualnikanalizacijskipriključekmorabitizaključenapred
vložitvijovlogezasofinanciranjeizvedbe.

V.Vsebinavloge: lastnik (solastnik)objektamora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in
prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na 
sedežuObčineSevnica,Glavnitrg19a,8290Sevnica
innaspletnistraniObčineSevnica(www.obcina-sevni-
ca.si)vrubrikahAktualnoinInformacijejavnegaznačaja
– razpisi.

VI.Rokinnačinprijave
Lastnik(solastnik)objektavloživlogozvsemido-

kazili osebnoali popošti nanaslov:ObčinaSevnica,
Glavnitrg19a,8290Sevnica.

Vlogeselahkooddajonapredpisanihobrazcihdo
porabe razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče
leto. Odpiranje vlog se bo izvajalo praviloma vsak me-
sec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, 
koodpiranjevlognebopotekalo.Vlogesebodospre-
jemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve 
srede v mesecu oktobru.

Prijavniobrazeczzahtevanodokumentacijomora
bitioddanvzaprtikuvertispripisom»Neodpiraj–Raz-
piszasofinanciranjemalihkomunalnihčistilnihnaprav
inindividualnihhišnihpriključkov«.Upoštevalesebodo
vloge,kibodopopolneinoddanevčasujavnegarazpi-
sa, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi 
prilogami.

VII.Postopekobravnavevlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misijabovlogeodpiralainobravnavalaenkratmesečno,
vkolikorjihboprispelovtekočemmesecumanjkotpet
pa na dva meseca, razen v mesecu avgustu, novembru 
indecembru.Čevloganebopopolna,bovlagateljpo-
zvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bododopolnilivdoločenemroku,bodozavržene.Popol-
ne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogo-
jev,kisonavedenivtočkiII.Splošnipogojizapridobitev
sredstev in prej navedenega pravilnika.

Prejetevlogesebodoobravnavalepočasovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
vlogvečkotjenavoljorazpoložljivihsredstev,bodoime-
le prednost popolne vloge, ki bodo prispele prej.

Oizidujavnegarazpisabodoupravičenciobvešče-
ni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripra-
vilapredlogprejemnikovsredstev.Po izdanemsklepu
inpredloženihdokazilihokončaniizvedbibozvsakim
upravičencemsklenjenapogodbaododelitvinepovra-
tnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pra-
vicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
računupravičencavroku30dnipopodpisupogodbe.

VIII.Nadzorinsankcije
StrokovninadzorprivgradnjiMKČNterizvedbiindi-

vidualnihkanalizacijskihpriključkovnajavnokanalizaci-
joizvajaizvajalecjavneslužbeJavnopodjetjeKomunala
d.o.o.Sevnica.Kontrolonadizvajanjemnamenskepo-
rabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa, 
izvajaobčinskaupravaObčineSevnica.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pasobiladodeljenanapodlagineresničnihpodatkov,
oziromajeprejemnikprekršildrugadoločilapogodbe,je
ObčinaSevnicaupravičenazahtevativračilododeljenih
sredstevvenkratnemznesku.Prejemnikbomoralvrniti
sredstvaspripadajočimizakonitimizamudnimiobrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.

Občina Sevnica

Št. 410-20/2020 Ob-1267/20
Napodlagi7.členaZakonaojavnihfinancah(Ura-

dnilistRS,št.11/11–uradnoprečiščenobesedilo,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–ZIPRS1718in71/17–ZIPRS1819),Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije(UradnilistRS,št.50/07,114/07–ZIPRS0809,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka
oproračunuObčineKrškozaleto2020(UradnilistRS,
št.79/19)in35.členaStatutaObčineKrško(Uradnilist
RS,št.13/16,79/16in26/19),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.Neposredniproračunskiuporabnik:ObčinaKrško,
Cestakrškihžrtev14,8270Krško.

II.Predmetjavnegarazpisa
Predmetjavnegarazpisajesofinanciranjeprogra-

movindogodkovveteranskihinčastniškihzdruženj,ki
se izvajajo v letu 2020 in vsebujejo naslednje aktivnosti:

–Izvajanje letnega programa veteranskih in ča-
stniškihzdruženj,kidelujejonaobmočjuObčineKrško.

III.Upravičencizadodelitevsredstevpo temraz-
pisu

Narazpisselahkoprijavijoveteranskainčastniška
društva/združenjanaobmočjuobčineKrško,kiizpolnju-
jejo vse naslednje pogoje:

–daimajosedežvobčiniKrško,
–imajostatuszdruženjaoziromadruštva,kideluje

vjavneminteresunapodročjuobrambevsajenoletood
dneva objave tega razpisa,

–da sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo
o svojih aktivnostih,

–dasoprogramizaudeležencebrezplačnioziroma
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

–da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini,

–dasepovezujejozzvezoalizdruženjinanivoju
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna viši-
na sredstev, namenjenih za sofinanciranje delova-
nja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj, je
16.700,00EURnaproračunskipostavki1136,Dotacije
organizacijamindruštvom,vproračunuObčineKrškoza
2020. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni 
del tega razpisa.

V.Rokzačrpanjesredstev:upravičencubodosred-
stvanakazana30.danpoprejemuporočila.Sredstva
bodoupravičencikoristilivskladussklenjenimipogod-
bami in dokazili o uporabi sredstev. Rok za oddajo po-
ročilajedo29.11.2020vskladuspredpisi,kidoločajo
izvrševanjeproračuna.

VI.Pogojainmerilazadodeljevanjesredstev:
1.Posebnapogoja,kijihmoraizpolnjevatiprijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo-

jepogodbeneobveznostidoObčineKrško.
2. Merila za izbor:
1.številočlanovsstatusom,
2. program dela,
3.opisaneinčasovnoopredeljenesovseaktiv-

nosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-

voljci/prostovoljke,
5.programimaizdelanofinančnokonstrukcijo,iz

katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma,deležlastnihsredstev,deležjavnihsredstev,delež
sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz
drugih virov.

Vsakoposameznomerilojeovrednotenostočkami
od0do3.Čeprogramprejme0točkpri5.merilu,izpade
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grameinaktivnosti/dogodkeizdrugihproračunskihob-
činskih virov, nemore uveljavljati te pravice ponovno
prekotegarazpisa.Pravtakonesmedruštvo,kisomu
bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidi-
rati z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva 
izproračunaObčineKrško.

3.Načintočkovanja
Zavsamerila,kisonaštetazgoraj,botočkovanje

sledeče:

0točk neizpolnjuje(oziromaimanajmanjčlanov)
1točka slabo izpolnjuje
2točki ne izpolnjuje v celoti
3točke povsemizpolnjuje(oziromaimanajveč

članov)

Točkovanjezamerilo1in4seopravitako,dase
društvaprimerjajomedseboj indobidruštvoznajveč
članioziromaprostovoljcinajvečtočk(3),društvoznaj-
manjčlanioziromaprostovoljcipanajmanjtočk(0).

4. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalnoštevilodoseženihtočkje15.Sofinan-

ciranibodoprogrami,kibododoseglinajmanj5točk.
Iznadaljnjeobravnavebodoizločeni:
–programi,kinedosežejoskupajminimalno5točk,
–programi,kibodoprejeli0točkvkriterijušt.5–

finančnakonstrukcijaprograma.
Komisijabopri določanju višineprejetih sredstev

proučilavseprijaveterjihustreznotočkovalavskladu
zmerili.Prednostpriizboruzadodelitevsredstevbodo
imeliprogrami,kibododoseglivišještevilotočk.Komi-
sijabopridoločitvivišinesredstevupoštevaladosežene
točke, plandela društva za leto 2020 ter preglednost
finančnegaplanazaprogramdeladruštvavletu2020.
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravi-
la predlog za dodelitev sredstev.

VII.Vsebinavloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevanedokumentacijekvlogi.Prijavniobrazecvsebuje
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančnoovrednotenjeposameznihizvedenihprogram-
skihaktivnosti,kisopredmetrazpisa.Vlogisepriložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevanadokumentacija k vlogimora vsebovati
naslednje obvezne priloge:

1.Kopijoodločbeovpisudruštvavregisterdruštev
(vkolikorprijavitelj tegadokazilanebopriložil,gabo
pridobilakomisijapour.dolžnosti),

2.Preglednovsebinskoporočiloodeludruštvaza
leto 2019,

3.Preglednofinančnoporočiloodeludruštva za
leto 2019,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za
leto 2020,

5.Pregledenfinančninačrtzaprogramdeladruštva
v letu 2020,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa.
VIII.Rokzaprijavoinnačinprijave
Vlogespriloženozahtevanodokumentacijopotem

razpisumorajoprispetinajkasnejedo24.februarja2020
nanaslov:ObčinaKrško,Kabinetžupana,CKŽ14,8270
Krško.

Pisne vlogemorajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene
zoznako:»Neodpiraj–vlogajavnirazpis–veteranska
društva«.
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IX. Obravnava vlog
1.OdpiranjevlogbonaObčiniKrškovrokupetih

delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
lapredlogezadodelitevsredstevštiričlanskastrokovna
komisija,kijossklepomimenuježupan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nil,sezavrže.

4.Prepoznoprejetevlogesezavržejo,neutemelje-
ne 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 
prejem nikov sredstev.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščenioizidurazpisa

Napodlagipredlogakomisijeodločaododelitvi
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,
sesmatra,daodnjeodstopajo.Prav tako,čeupra-
vičencido29.11.2020nedostavijoporočil,sešteje,
da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih 
sredstev.

Zopersklepizprejšnjegaodstavkalahkovlagatelj
vložipritožbovroku8dnioddnevaprejemasklepa,na
županaObčine Krško. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo.PritožbasepošljepriporočenopopoštinaOb-
činoKrško.Vloženapritožbanezadržipodpisapogodb
zostalimiizbranimipredlagateljivlog.Opritožbiodloči
župan,njegovaodločitevjedokončna.

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,dvignejovčasuuradnihurvKabinetužupanaOb-
čineKrškoinnaspletnistraniwww.krsko.si.

Dodatneinformacijevzvezizjavnimrazpisompo-
sredujeMetkaResnik, tel. 07/49-81-201,e-mail:met-
ka.resnik@krsko.si,včasuuradnihur.

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 in22/18),Pravilnikaopostopkihza izvrševanje
proračunaRS(UradnilistRS,št.50/07,61/08,99/09–
ZIPRS1011,3/13in81/16),Odlokaoproračunuobčine
Krškozaleto2020(UradnilistRS,št.79/19),Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode-
željavObčiniKrškozaprogramskoobdobje2015–2020
(UradnilistRS,št.41/15),Mnenjaoskladnostishemedr-
žavnepomoči,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
sstraniMinistrstvazafinance,objavljaObčinaKrško

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  
v občini Krško za leto 2020

I.Predmetjavnegarazpisa:ObčinaKrško(vnada-
ljevanju:občina)razpisujenepovratnafinančnasredstva
zauresničevanjeciljevohranjanjainrazvojakmetijstva
inpodeželjazaleto2020,kisedodeljujejopopravilih
o dodeljevanju državnihpomoči v kmetijstvu, skladno
zUredboKomisije(EU)št.702/2014inUredboKomisije
(EU)št.1407/2013.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstvasozagotovljenavproračunuzaleto2020vokvirnivišini135.000,00EURbruto.

Vrstaukrepa(ukrepipoPravilniku): Višinasredstev
vEUR–bruto

1.Pomočzanaložbevopredmetenainneopredmetenasredstvanakmetijskihgospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
(13.,14.in15.člen),sredstvaNORP

110.000

2.Pomočzanaložbezaohranjanjekulturneinnaravnedediščinenakmetijskihgospodarstvih
(17.členPravilnika),sredstvaNORP

10.000

3.Pomočzanaložbevpredelavointrženjekmetijskihinživilskihproizvodovternaložbe
vnekmetijskodejavnostnakmetiji(18.in20.člen)

10.000

4.Štipendiranjebodočihnosilcevkmetij(23.člen) 5.000

Sredstvavproračunusoomejena.Vkolikorsred-
stvanaposamezniproračunskipostavkiinNRPnebodo
porabljena,selahkoprerazporedijonaostaleproračun-
skepostavkeinNRPvskladuzOdlokomoproračunu
Občine Krško za leto 2020. V primeru, da sredstva
v okviru javnega razpisa ostanejo na posamezni pro-
računski postavki in NRP, se ponovno razdelijo med
upravičence,podpogojiinmerilitegajavnegarazpisa.

III.Splošnadoločila–pogojizaupravičence
(1)Pomočselahkododelisamoupravičencem,ki

so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

(2)Pomočnesmebitiomejenanadoločenekme-
tijske pro izvode.

(3)Pomočsenesmedodeliti podjetju v težavah
vsmislusmernicskupnostiodržavnipomočizareševa-
njeinprestrukturiranjepodjetijvtežavah.

(4)Česeupravičenecvskladuspredpisiojavnih
naročilih šteje za naročnika,mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu 
zzakonomojavnihnaročilih.

(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
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(6)MSP,kijezaistinamen,kotganavajavvlogiza
pridobitevsredstev,žeprejeljavnasredstvaRepublike
SlovenijealiEU,dosredstevniupravičen.

(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javne-
ga razpisa, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki 
jedoločenaz javnim razpisom inpogodboododelitvi
sredstev in jo mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem 
izplačilusredstev.

(8)Če jeupravičenec–majhnoalisrednjeveliko
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna 
oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(9)Upravičencusenedodelijopomočiza:plačilo
davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, 
bančnihstroškovingarancij,stroškovzavarovanj,inve-
sticij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodar-
stev,stroškezarefinanciranjeobresti,pomočzadejav-
nosti,povezanezizvozomvtretjedržavealidržavečla-
niceinnaložbeizvenobmočjaobčine.Upravičencuse
nedodelipomočzaplačilodavkovza1.,2.in3.ukrep,
čejeupravičenecdavčnizavezanec.

(10)Upravičenecmorapredložiti izjavooprejetih
sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti 
namenizdrugihjavnihsredstev(državnihaliEU).

(11)Mikropodjetjatermalainsrednjevelikapodje-
tja(MSP),kiseukvarjajoskmetijskodejavnostjo,inve-
stirajonaobmočjuobčineKrško,sovpisanivregister
kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti najmanj 1 ha 
kmetijskihpovršin,kiležijonaobmočjuobčineKrško.

(12)Vlogebodoobravnavanetudinapodlagido-
datnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih 
ukrepih v poglavju tega razpisa.

Podoločbitretjegaodstavka35.členaZIntPKpre-
poved poslovanja ne velja, ko vlagatelj pridobiva sred-
stvaizobčinskegaproračuna,napodlagisofinanciranja
tega javnega razpisa, pod pogojem, da so pri tem do-
slednospoštovanedoločbeZIntPKalidrugegazakona
odolžnostiizogibanjanasprotjuinteresovoziromapod
pogojem, da se funkcionar oziroma njegov družinski
član(zakonec,otroci,posvojenci,starši,posvojitelji,bra-
tje,sestreinosebe,kisfunkcionarjemživijovskupnem
gospodinjstvualivzunajzakonskiskupnosti)dosledno
izločiizvsehfazodločanjaosklenitviinizvedbipostop-
ka ali posla (v nasprotnem primeru nastopijo posledice 
kotvprimeruprepovediposlovanja).

IV.Ukrepi,predmetpodpore,upravičenci,upraviče-
ni stroški in višina sredstev

Skupinske izjeme za kmetijstvo
Splošnadoločila,kisenanašajonadržavnepomoči

po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe 
Komisije(EU)številka702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
UredbeKomisije(EU)št.702/2014nisoupravičenisub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagipredhodnegasklepaKomisijeEU,skaterimje
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom;

–podjetjavtežavah.
(2)Določbeopomočipo temrazpisuseneupo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 za:

–pomočzadejavnosti,povezanezizvozomvtretje
državealidržavečlanice,insicerčejepomočneposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
indelovanjemdistribucijskemrežealidrugimitekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

–pomoč,kijeodvisnaodprednostneuporabedo-
mačegablagapreduporabouvoženegablaga.

(3)ZaukrepepoUredbiKomisije(EU)št.702/2014
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.

(4)Najvišjizneskipomočipoposameznihukrepih,
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskovpomoči določenih vUredbiKomisije (EU)
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
alidejavnostvcelotifinanciraiznacionalnihsredstevali
pasedelnofinanciraizsredstevEU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št.702/2014,selahkokumulirazvsakodrugodržavno
pomočjovzvezizistimiupravičenimistroški,kisede-
lomaalivcelotiprekrivajosamo,česestakokumula-
cijonepreseženajvišjeintenzivnostipomočializneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
zUredboKomisije(EU)št.702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št.702/2014,senekumulirasplačili izčlena81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, čebi bila s takokumulacijopre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesekpomoči, ki sta
določenavUredbiKomisije(EU)št.702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de
minimisvzvezizistimiupravičenimistroški,čebibila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali
znesekpomoči,kistadoločenavUredbiKomisije(EU)
št. 702/2014.

1.Pomočzanaložbevopredmetena inneopred-
metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo – ukrep 1;

1.1Posodabljanjekmetijskihgospodarstevzana-
ložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, v višini
80.000,00eur–bruto

1.2Urejanjekmetijskihzemljiščinpašnikov,vvišini
30.000,00 eur – bruto

Okvirna višina vseh razpisanih sredstev je 
110.000EURbruto–(PP5001)

Cilji ukrepa:
–Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti

kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov pro izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro-
izvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov zadobrobit živali, če zadevnanaložba
presega veljavne standarde Unije;

–Vzpostavljanjeinizboljšanjeinfrastrukture,pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva,vključnozdostopomdokmetijskihzemljišč,koma-
sacijo in izboljšanjemzemljišč,oskrboinvarčevanjem
z energijo in vodo;

–Zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe.

Pomočsenedodeliza:
–nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem in namakalno 

opremo;
–nakupživaliinsamostojennakupkmetijskihzem-

ljišč;
–naložbezaskladnostsstandardiUnije,zizjemo

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja; Mladi kmet se šteje od
18.letastarostido40letdopolnjenestarosti.

–zažeizvedenadela,razenzaizdelavoprojektne
dokumentacije;
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–investicije,kiseizvajajoizvenobmočjaobčine;
– nakup rabljene opreme in naprav;
–nakupsamohodnihstrojevinpripomočkov;
–investicije,kisofinanciraneizdrugihjavnihvirov

RepublikeSlovenijealiEU,vključnossofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pogojizadodelitevsredstev:
–vlagateljmorapredložitipopolnovlogo;
–investicija mora biti zaključena pred izplačilom

sredstev;
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stvainmoraimetistalnoprebivališčenanaslovukmetij-
skega gospodarstva;

–vsi predračuni, računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva 
zatekočeletovlaganj;

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah;

– 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 pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
zadobrobitživali;čejeinvesticijanamenjenaizpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasnejedozaključkainvesticije;

–pomočsenesmedodelitizažeizvedeneaktivno-
sti 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, ureja-
nju prostora in varstvu okolja;

–pozaključkuinvesticijebole-tavuporabizana-
men, za katerega je upravičenecpridobil(a) sredstva,
vsajše5letpoizplačilusredstev.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:

–zbirnovlogozaneposrednaplačilaAgencijeRS
zakmetijsketrgeinrazvojpodeželja;

–ponudbooziromapredračunzanameravanoin-
vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa 
računoizdelavi;

– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objek-
tov, ustrezno dovoljenje za objekt;

–izdelannačrtureditvepašnikaspopisomdel in
opreme, ki ga izdela strokovna oseba;

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skeganačrta,finančnoovrednotenpopisinprogramdel,
kigapripravipristojnastrokovnaslužba;

–kopijokatastrskeganačrtazapostavitevtrajnega
nasada.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
–alijeinvesticijafinančnoupravičena;
– 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.
Najvišjiskupniznesekpomočiposameznikuizna-

slovaukrepa1–podporezanaložbe,lahkoznašado
10.000,00EUR.

1.1Posodabljanjekmetijskihgospodarstevzana-
ložbevrastlinskoinživinorejskoproizvodnjo;

Upravičenistroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo(rekonstrukcijo)hlevovinspremljajočihgospo-
darskih poslopij na kmetiji;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo pri-
marni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materialainstoritev);

– stroški nakupa nove priklopne kmetijske mehani-
zacijedonjenetržnevrednosti;

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije – traktorja 
4x4,prvipogon,zvarnostnimlokomalivarnostnokabi-
no za kmetijska gospodarstva na OMD;

–stroškinakupaopremehlevovzarejoživali;
–stroški nakupa rastlinjaka,montaže ter opreme

v rastlinjaku, brez namakalnega sistema;
–stroškipostavitvenovegaaliobnovevečletnega

nasadainnakupvečletnegasadilnegamateriala(pripra-
vazemljišča,nakupopor,mrežezaograjo);

– stroški nakupa sadilnega materiala za postavitev 
nasada špargljev;

–stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-
godnimivremenskimirazmerami(protitočnemreže…);

–stroškinakupa,montažeoziromapostavitveče-
belnjaka.

Upravičencidopomočiso:
– mala in mikro podjetja oziroma kmetijska gospo-

darstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev, se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na 
območjuobčineKrškoindejavnostprimarnekmetijske
pro izvodnje opravljajo na najmanj 1,0 ha primerljivih 
kmetijskihpovršin,kiležijonaobmočjuobčine;

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
–0,25haplantažnihsadovnjakovalivinogradov

alihmeljiščali
–8hagozdovali
–5hagozdnihplantažali
– 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin.

–članikmečkegagospodinjstva,kiimajopooblasti-
lonosilcainimajostalnoprebivališčenanaslovunosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje 
z izpisom registra kmetijskih gospodarstev in imajo kme-
tijskazemljiščanaobmočjuobčineKrško.

Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za:
a.)naložbevrastlinskoproizvodnjo:
–predložitevustreznegadovoljenjazaizvedboin-

vesticije,čejespredpisispodročjagradnjeobjektovto
potrebno;

–predložitiprojektnodokumentacijozaizvedbona-
ložbeterdokazilaotehstroških,kadarsoupravičenido
sofinanciranja;

–za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5)členaUredbe702/2014,morabitipresojavplivov
naokolje,če je le-tapotrebna,predloženazvlogoza
pridobitevpomoči;

–ponudbeoziromapredračun za načrtovanona-
ložbo;

– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo 
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih pro izvodov 
(ekološka,integrirana);

–rastlinjakmorabitimontažnodemontažnegatipa
minimalne površine 100 m2;

–zapostavitevmrežeprotitočimoravlagateljimeti
v lastinasadminimalnepovršine0,3hapečkarjevali
vinogradaali0,1hakoščičarjev;
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– novi nasad ali obnova: minimalna površina 0,3 ha 
zapečkarjeali0,1hazakoščičarjeali0,1hazavino-
gradeali0,3hazalupinarjeali0,1hazajagodičevjena
zemljiščuvsvojilasti;

– na novi nasad špargljev minimalne površine 
0,1hanazemljiščuvsvojilasti;

–predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga)vtekočemoziromapreteklemletu,čerokzaod-
dajozbirnevlogevtekočemletušenipotekel;

– za obnovo trajnega nasada ali vinograda najemno 
pogodbo, overjeno pri notarju za minimalno dobo 10 let;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b.)naložbevživinorejskoproizvodnjo–rejoživali
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilovprostorejoživali;
–gradbenodovoljenjezaizvedbonaložbeizprve

alidrugealinejeprvegaodstavkategačlena,čejezah-
tevanospredpisispodročjagraditveobjektov,oziroma
druga ustrezna dokumentacija;

–presojavplivovnaokolje,čejepotrebna;
–ponudbeoziromapredračunizanačrtovanona-

ložbo;
–predložitevzbirnevloge(subvencijskavloga)vte-

kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirnevlogevtekočemletušenipotekel;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c.)naložbevživinorejskoproizvodnjo–začebe-

larjenje
–gradbenodovoljenjezaizvedbonaložbeizprve

alidrugealinejaprvegaodstavkategačlena,čejezah-
tevanospredpisispodročjagraditveobjektov,oziroma
druga ustrezna dokumentacija;

–ponudbeoziromapredračunizanačrtovanona-
ložbo;

–predložitevzbirnevloge(subvencijskavloga)vte-
kočem letu oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirnevlogevtekočemletušenipotekel;

–čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami
avtohtonekranjskečebele;

–vsajenavrstameduvključenavsistemSlovenski
medzzaščitenogeografskooznačbo;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Finančnedoločbe:
–finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih

sredstev;
–do50%zneskaupravičenihstroškovnaložbna

kmetijskihgospodarstvihnaobmočjihzomejenimimo-
žnostmizakmetijskodejavnost;

–do40%zneskaupravičenihstroškovnaložbna
ostalihobmočjih;

–vprimeru,dauveljavljadeležpomočizanaložbe
mladikmetstarod18do40let,seintenzivnostpomoči
povečaza20%točk;

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 
upravičencaoziromanakmetijskogospodarstvomora
znašatinajmanj2.000EURinnajveč20.000EUR,kar
jerazvidnoizpriloženihračunov.Priizračunusubvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.

Priizračunuintenzivnostipomočiupravičenihstro-
škovseupoštevanetovrednostbrezDDVzaupravičen-
ce,kisovsistemuDDVinbrutovrednostzafizičneose-
be.Najvišjiskupniznesekpomočiznašado10.000EUR
naupravičenca.Prvilimitzaizračunupravičenenaložbe
je lega kmetijskega gospodarstva glede na območje
zomejenimimožnostmizakmetijskodejavnosti.Vpri-
meru,dasostroškinaložbevišjiodrazpisanihsredstev,
sevdrugi fazi le-taprocentualnodelijoenakonavse
upravičence, vse do porabe razpoložljivih razpisanih
sredstev.

1.2Urejanjekmetijskihzemljiščinpašnikov
Upravičenistroški:
–stroškiizdelavenačrtaureditvekmetijskegazem-

ljišča(nezahtevneagromelioracije,pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tevpašnikovzelektričnoograjo;
–stroškiopremezaureditevnapajališčzaživino.
Upravičencidopomoči:
–posamezna kmetijska gospodarstva in ali več

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašnaskupnost,agrarnaskupnost…);

– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo,investirajonaobmočjuobčineKrškoindejavnost
primarne kmetijske pro izvodnje opravljajo na najmanj 
1,0hakmetijskihpovršin,ki ležijonaobmočjuobčine
Krško.

Pogojizapridobitevsredstev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadarsoupravičenidosofinanciranja;

–predračunstroškovzamanjšazemeljskadela,ki
nepomenijo večjeposegevprostor –odstranjevanje
skal,zarasti,ravnanjezemljišč,nasipanja,stroškistroj-
nihur,zakatereseuveljavljapomoč;

–kopijakatastrskeganačrtainprogramdel,kiga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija in popis del in opreme za napravo paš-
nika;

–ponudbeoziromapredračunzanakupopremeza
ureditevnapajališčzaživino;

–naložba se mora izvesti na površini najmanj
0,5 ha za pašnike in 0,05 ha za nezahtevne agrome-
lioracije;

–investicijamorabiti zaključenapredoddajopo-
godbezaizplačilosredstev.

Finančnedoločbe:
–finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih

sredstev;
–do50%zneskaupravičenihstroškovnaložbna

kmetijskihgospodarstvihnaobmočjihzomejenimimo-
žnostmizakmetijskodejavnost;

–do40%zneskaupravičenihstroškovnaložbna
ostalihobmočjih;

–vprimeru,dauveljavljadeležpomočimladikmet,
ki je bil vzpostavljen v petih letih pred zahtevkom pomo-
či,seintenzivnostpomočipovečaza20%točk;

– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 
upravičencaoziromanakmetijskogospodarstvomora
znašatinajmanj1.000EURinnajveč20.000EUR,kar
jerazvidnoizpriloženihračunov.Priizračunusubvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit;

–priizračunuintenzivnostipomočiupravičenihstro-
škovseupoštevanetovrednostbrezDDVzaupravičen-
ce,kisovsistemuDDVinbrutovrednostzafizičneose-
be.Vprimeru,dasostroškinaložbevišjiodrazpisanih
sredstev,sevdrugifazile-taprocentualnodelijoenako
navseupravičence,vsedoporaberazpoložljivihrazpi-
sanihsredstevNajvišjiskupniznesekpomočiznašado
10.000EURnaupravičenca.

2.Pomočzanaložbezaohranjanjekulturneinna-
ravnedediščinenakmetijskihgospodarstvih–ukrep3

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 
10.000EURbruto(PP5004)-NORP

Predmetpodpore:
Vokviruukrepajepredvidenosofinanciranjeobno-

ve zgodovinskih znamenitosti – objektov/tradicionalnih 
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stavb skupnega pomena zaščitenih z občinskim Od-
lokom ali so vpisani v Register nepremičnin kulturne
dediščine,kigavodiministrstvo,pristojnozakulturoali
ima objekt zgodovinski in/ali tradicionalni pomen, kar 
izkazuje s kulturno varstvenim mnenjem.

Cilji ukrepa:
–jevarovanjeinohranjanjeznačilnostikulturnein

naravnedediščinenakmetijskihgospodarstvih.
Upravičenistroški:
–stroškinaložbezaobnovokmetijskihstavb:ka-

šča,kozolec,skedenj,čebelnjak…(stroškizanabavo
materialazaobnovo,stroškizaizvajanjedel);

– stroški za pripravo dokumentacije za rekonstruk-
cijo ali obnovo oziroma sanacijo objekta, projekt gradnje 
ali obnove.

Pomočseneodobriza:
–davke,takseinrežijskestroške;
– stroške zavarovanja;
–stroškezarefinanciranjeobresti;
–zažeizvedenadela,razenzaizdelavoprojektne

dokumentacije;
–investicije, ki se izvajajo izven območja občine

ininvesticije,kisofinanciraneizdrugihjavnihsredstev
RepublikeSlovenijeinEU.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:

–zbirnovlogozaneposrednaplačilaAgencijeRS
zakmetijsketrgeinrazvojpodeželjaaliposestnilistali
izpis iz zemljiške knjige;

–ponudbooziromapredračunzanameravanoinve-
sticijo,zaprojektnodokumentacijoparačunoizdelavi;

– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objek-
tov, ustrezno dovoljenje za objekt;

–mnenjeZavodazavarstvokulturnedediščine.
Pogojizadodelitevsredstev:
–naložbamorabitinaobmočjuobčineKrško;
–stavbamorabiti vpisana v register nepremične

kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pri-
stojnozakulturoalimnenjeZavodazavarstvokulturne
dediščine o nameravani investiciji ali pa pridobljeno
mnenjeZavoda;

–ustreznodovoljenjezaizvedbonaložbe,vkolikor
je le-to potrebno;

–ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe
spredračunomstroškov.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primar-

no kmetijsko pro izvodnjo in so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev ter so lastniki objektov in/ali vpisani 
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območjuobčineKrško.

Finančnedoločbe:
–finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih

sredstev;
–do75%zneskaupravičenihstroškovnaložbena

kmetijskihgospodarstvihnaobmočjihzomejenimimo-
žnostmizakmetijskodejavnost;

–do60%zneskaupravičenihstroškovnaložbena
ostalihobmočjih.

Vprimeru,dasostroškinaložbevišjiodrazpisanih
sredstev,sevdrugifazile-taprocentualnodelijoenako
navseupravičence,vsedoporaberazpoložljivihrazpi-
sanih sredstev.

Najvišjiskupniznesekpomočizanaložbonakmetij-
skemgospodarstvulahkoznašado10.000EUR.

Pomočideminimis
Splošnedoločbe,kisenanašajozaukrepepomoči

»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) šte-
vilka1407/2013):

(1)Dopomočideminimisnisoupravičenapodjetja
iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznamavPrilogi IkPogodbioustanovitviEvropske
skupnosti,

–predelaveintrženjakmetijskihproizvodovizse-
znamavPrilogiIkPogodbivnaslednjihprimerih:

–čejeznesekpomočidoločennapodlagicene
ali količinezadevnihproizvodov, ki sokupljeniodpri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

–če jepomočpogojenas tem,dasedelnoali
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

(2)Pomočnesmebitinamenjenaizvozuoziroma
zizvozompovezanidejavnostivtretjedržavealidržave
članice,kotjepomoč,neposrednopovezanazizvoženi-
mikoličinami,zustanovitvijoindelovanjemdistribucijske
mrežealidrugimitekočimiizdatki,povezanimizizvozno
dejavnostjo.Pomočnesmebitipogojenasprednostno
rabodomačihproizvodovpreduvoženimi.

(3)Pomočnebonamenjenanabavivozilzapre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

(4)Dofinančnihspodbudnisoupravičenitistisub-
jekti,kinimajoporavnanihzapadlihobveznostidoobči-
nealidodržave.

(5)Skupnavrednostpomoči,dodeljenaenotnemu
podjetjunapodlagipravila»deminimis«vskladuzUred-
boKomisije(ES)št.1407/2013zdne18.decembra2013
ouporabičlenov107in108PogodbeodelovanjuEvrop-
skeunijepripomočideminimis (Uradni listEUL352,
24. 12. 2013) ne smepreseči 200.000,00EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornemprometu,znašazgornjadovoljenamejapomoči
100.000,00EUR)vobdobjuzadnjihtrehproračunskihlet,
negledenaoblikoinnamenpomočiternegledenato,
alisepomočdodeliizsredstevdržave,občinealiUnije.

(6) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso 
upravičenadopomočideminimis,terjepolegtegade-
javnovenemalivečsektorjih,aliopravljašedrugede-
javnosti,kisodijonapodročjeuporabeUredbeKomisije
(ES)št.1407/2013,setauredbauporabljazapomoč,
dodeljenovzvezisslednjimisektorjialidejavnostmi,če
podjetjenaustrezennačin,kotjeločevanjedejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
vsektorjih,kisoizključeniizpodročjauporabeteured-
be,neprejemajopomočideminimisnapodlagiUredbe
Komisije(ES)št.1407/2013.

(7)Pomočdeminimissenesmekumuliratizdr-
žavnopomočjovzvezizistimiupravičenimistroškiali
državnopomočjozaistiukrepzafinanciranjetveganja,
čebisestakšnokumulacijopreseglanajvečjaintenziv-
nostpomočializnesekpomoči.

(8)Pomočdeminimis,dodeljenavskladuzUredba
Komisije(EU)št.1407/2013,selahkokumuliraspomo-
čjodeminimis,dodeljenovskladuzUredboKomisije
(EU)št.360/2012dozgornjemeje,določenevuredbi
št. 360/2012.

(9)Pomočdeminimis,dodeljenavskladuzUredba
Komisije(EU)št.1407/2013,selahkokumuliraspomo-
čjodeminimis,dodeljenovskladuzdrugimiuredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000EUR).

(10)Prejemnikpodporemoraimetizanakazilodo-
deljenihsredstevodprt transakcijski računvRepubliki
Sloveniji.

(11)Prejemnikmorakvlogipredložiti:
–pisnoizjavoovsehdrugihpomočehdeminimis,

kijihjeupravičenecoziromaenotnopodjetjeprejelona 
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podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh 
invtekočemproračunskemletu;

–pisnoizjavoodrugihžeprejetih(alizaprošenih)
pomočehza isteupravičenestroške inzagotovilo,da
zdodeljenimzneskompomočideminimis,neboprese-
ženazgornjamejademinimispomočiterintenzivnosti
pomočipodrugihpredpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je povezan, tako da se 
preveriskupenznesekžeprejetihdeminimispomočiza
vsa, z njim povezana podjetja;

–izjavooločitvidejavnostioziromastroškovveza-
nonadoločilošestegaodstavka19.členapravilnika.

(12)Občinabossklepompisnoobvestilaprejem-
nika:

–da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis
vskladuzUredboKomisije(EU)št.1407/2013zdne
18.decembra2013ouporabičlenov107in108Pogod-
beodelovanjuEvropskeunijepri pomočideminimis
(UradnilistEUL352,24.12.2013)oodobrenemzne-
skudeminimispomoči.

3.Naložbezaopravljanjedopolnilnihdejavnostina
kmetijah – ukrep 4

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 
10.000EURbruto(PP5065).

Predmetpodpore:
Predmetpodpore jezagotavljanjepogojevzaza-

četekopravljanjadopolnilnedejavnostinakmetijializa
posodobitev inmodernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnostiskozisofinanciranjeinvesticij,usmerjenihv:

– predelavo kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
vPrilogi1Uredbeovrsti,obseguinpogojihzaoprav-
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 pro izvaja v skladu 
s predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;

– turizem na kmetiji;
–dejavnosti(storitveinizdelki),povezanestradici-

onalnimiznanjinakmetiji,domačaobrt.
Ciljpomoči:
–jediverzifikacijadejavnostinakmetijskihgospo-

darstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
pro izvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje ne-
kmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

Pomočsedodelizanaložbev:
– turizem na kmetiji;
–predelavoprimarnihkmetijskihproizvodov,zelišč

ingozdnihsadežev;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov.
Upravičenistroškiukrepa:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavno-

sti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter ne-
kmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-
stipredelaveintrženjanakmetijahternekmetijskede-
javnosti.

Kvlogimoraupravičenecpriložitišedodatnodo-
kumentacijo:

–zbirnovlogozaneposrednaplačilaAgencijeRS
zakmetijsketrgeinrazvojpodeželja,

–finančnokonstrukcijoinvesticijesplanomizvedbe
oziromadokončanjale-te,

–računezanakupopremeoziromaračuneoizve-
denih delih, ki se glasi na nosilca dopolnilne dejavnosti,

–fotokopijodovoljenjaoregistracijidopolnilnede-
javnosti,

–mnenjeoekonomičnostiinvesticije,kigapripravi
pristojna strokovna služba, če je investicija večja od
20.000EUR,

– v primeru investicij, povezanih z graditvijo objek-
tov, ustrezno dovoljenje za gradnjo,

– v primeru, da je vlagatelj malo ali srednje pod-
jetje,mora predložiti izpis izAJPES-a, da podjetje ni
vtežavah,

– listino, ki izkazuje lastnino ali mapno kopijo.
Upravičencidosredstev:
– mikro in srednje velika podjetja ali kmetijska go-

spodarstva,kiseukvarjajospredelavointrženjemozi-
romaznekmetijskimidejavnostmi,ssedežemdejavno-
stiinnaložbonaobmočjuobčineKrško.

Pogojizadodelitevsredstev:
–upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za

opravljanje dopolnilne dejavnosti, skladno z veljavno 
zakonodajo,

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-
skem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, 
kolikorupravičenecpomočišenimadovoljenjazaoprav-
ljanje dejavnosti,

–vlagateljmorapredložitipopolnovlogo,
–vsi računi indokazilaoplačilihsemorajoglasi-

ti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da 
je kmetija vključena v sistemDDV,morabiti vlagatelj
davčnizavezanec,

–računioziromadokazilaoplačilustroškovzaka-
tereseuveljavljapomoč,zdatumomopravljenestoritve
od1.1.2020dalje,dovložitvepodpisanepogodbe,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena 
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nju prostora in varstvu okolja,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
pozaključeninaložbi,

–predložitevustreznegadovoljenjazaizvedboin-
vesticije,čejespredpisispodročjagradnjeobjektovto
potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija,

–računi,ponudbeoziromapredračunizaizvedbo
naložbe.

Finančnedoločbe:
–finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih

sredstev,
–do50%upravičenihstroškovnetovrednostina-

ložbe,oziromado10.000EURzaukrep,
– skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na 

upravičencamoraznašatinajmanj2.000EURvenkra-
tnemzneskuinnajveč20.000EURvvečzneskih,kar
jerazvidnoizpriloženihračunov.Priizračunusubvencije
bo upoštevan spodnji in zgornji limit.

Negledenadoločilo izprejšnjealinejesepomoč
ustreznozniža,čebizodobrenopomočjopreseglisku-
pniznesekdeminimispomočiiz19.členapravilnika.

Priizračunuintenzivnostipomočiupravičenihstro-
škovseupoštevanetovrednostbrezDDVzaupravičen-
ce,kisovsistemuDDVinbrutovrednostzafizičneose-
be.Vprimeru,dasostroškinaložbevišjiodrazpisanih
sredstev,sevdrugifazile-taprocentualnodelijoenako
navseupravičence,vsedoporaberazpoložljivihrazpi-
sanihsredstev.Najvišjiskupniznesekpomočiznašado
10.000EURnaupravičenca.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
–alijeinvesticijafinančnoupravičena,
–ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna

sredstva za namen investicije.
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Drugevrstepomoči
4.Štipendiranjebodočihnosilcevkmetij–ukrep6
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

5.000EURbruto(PP5020).
Predmetpodpore:
Namenukrepajefinančnapomočpriizobraževanju

dijakov inštudentovkmetijskih,gozdarskih inživilskih
programov,sstalnimprebivališčemnaobmočjuobčine
Krškoinsopredvidenizanaslednikekmetij.

Pogojizapridobitevpomoči:
Upravičencipredložijonaslednjodokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
–kopijoaliračunalniškiizpisekzadnjegašolskega

spričevala,letnika;
–potrdiloovišiniprejemanjaštipendije(čejopro-

silecprejema);
–kopijazadnjegaračunalniškegaizpisasubvencij-

skih obrazcev.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev – prednost pri 

dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohod-
ka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi 
dohodkinadružinskegačlana.

Upravičenci:
–udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI.,

VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri, ki
sopredvidenizanaslednikekmetijssedežemnaob-
močjuobčine;

–upravičenec ima stalno prebivališče v občini in
živinakmetiji,kijevpisanavregisterkmetijskihgospo-
darstevvobčiniKrško.

Finančnedoločbe:
–do1000EUR/učencavtekočemletu.
V. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo na javni

razpis
Vlogemorajobitioddanenajkasnejedo:
–vključnosponedeljkom,23.3.2020,zaukrepe:

naložbevkmetijskagospodarstva,ohranjanjekulturne
innaravnedediščineinnaložbevpredelavointrženje.

–četrtka,1.10.2020,zaukrep:prevzemnikkmetije.

nanaslov:ObčinaKrško,Oddelekzagospodarskede-
javnosti,CKŽ14,8270Krško.

Pisnevlogemorajobitiposlanevzaprtihovojnicah
alioddanevsprejemnopisarnoObčineteropremljene
znaslovompošiljateljainoznačenezovojnico.

VI.Obravnavanjevlog
Vlogeboobravnavalakomisija,kijoimenuježupan

občineKrško.
Vsepravočasneinpopolnevlogebodoocenjenena

podlagi meril, ki so sestavni del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila po 

končanjujavnegarazpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagateljenepopolnih vlogkomisijapozovekdo-

polnitvipisnoalitelefonsko.Rokzadopolnitevvlogeje
5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, 
sezavržejo.Vloge,kineizpolnjujejopogojevrazpisa,se
kot neustrezne zavrnejo.

Vloge,kibodoprispelepozaprtjujavnegarazpisa,
sekotprepoznezavržejo.

Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog
vzorčnopreverilaresničnostpodatkovnaterenu.Vpri-
meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu
nebodozadoločennamenodobrenasredstvainizgubi
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednji dve leti.

Postopekocenjevanjavloginmerila
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi

sredstevpooblaščenaosebasstranižupana.

Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. V obrazložitvi sklepa
seopredelišenamenteropravičljivestroškezakatere
sobilasredstvanamenjena.Upravičenecpredizdanim
sklepomnesmepričetizaktivnostjozakaterasosred-
stvanamenjena,insicerzaukrepe:Pomočzanaložbe
v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro-
izvodnjoinPomočzanaložbezaohranjanjekulturnein
naravnedediščinenakmetijskihgospodarstvih.Datum
dodelitvepomočijedatumpravnomočnostisklepa.

Vsakukrepimafinančnedoločbein limitiranzne-
sekpomoči.

Zoper sklep iz drugega odstavka lahko vlagatelj
vložipritožbožupanuvroku8dniodprejemasklepa.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se
pošljepriporočenopopoštinaObčinoKrško.Opritožbi
odločižupan,njegovaodločitevjedokončna.

Dodeljenasredstvabodopravilomaizplačanavletu
2020,vskladuspredpisi,kidoločajo izvrševanjepro-
računa.Pogoj za dodelitev sredstev je sprejetiOdlok
oproračunuObčineKrškozaleto2020.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kompomočiseuredijospogodbo.

Upravičencemsesredstvaizproračunaobčineiz-
plačajonatransakcijskiračunupravičenca,napodlagi
pogodbeinplačanimiračuni.

Podpisana pogodba in računi iz naslova naložbe
v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in narav-
nedediščineinnaložbevpredelavointrženjemorajobiti
dostavljeninaObčinoKrškonajkasnejedoponedeljka,
12.10.2020inzaizobraževanjezamladeprevzemnike
kmetij do torka, 3. 11. 2020.

Kpogodbimorajobitipriloženadokazilaoplačilu
inračunioziromadokumentacijegledenaposamezen
ukrep.

Računiindokazilaoplačiluračunovterpotrdilaza
izvedeneaktivnostiukrepov:Pomočzanaložbevopred-
metena in neopredmetena sredstva na kmetijskih go-
spodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo 
inPomočzanaložbezaohranjanjekulturneinnaravne
dediščinenakmetijskihgospodarstvih,morajobitizda-
tumom po prejemu sklepa, razen za aktivnosti v okviru 
naložbvpredelavo in trženje–dopolnilnedejavnosti,
katerihračunisolahkood1.1.2020.

Čejeračunnižjiodpredračunapriloženeganajavni
razpis,seupravičencusredstvaneizplačajo.

Računezdatumompred izdajosklepaodobritve,
kotračunezdatumompo12.10.2020zanaložbe,ko-
misija ne bo upoštevala.

Prijaviteljibodoo izidu javnegarazpisapisnoob-
veščeninajpoznejevroku45dnioddatumaodpiranja
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 Ob-
čineKrškowww.krsko.sialijovtemrokuzainteresirani
lahkodvignejovčasuuradnihdninaOddelkuzagospo-
darskedejavnostiObčineKrško,CKŽ14,8270Krško.

Dodatne informacije posreduje Magda Krošelj,
tel.07/498-13-19,e-mail:magdalena.kroselj@krsko.si,
včasuuradnihdniod8.do10.ure.

Občina Krško

Št. 4102-103/2020-1 Ob-1329/20
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
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RS,št.50/07,61/08,99/09–ZIPRS1011,3/13in81/16),
Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospo-
darjenjezdivjadjovMestniobčiniMaribor(Medobčinski
uradnivestnik,št.27/19)in14.členaStatutaMestneob-
čineMaribor(Medobčinskiuradnivestnikšt.10/11,8/14
in12/19)objavljaMestnaobčinaMaribor(vnadaljevanju
MOM),Ul.herojaStaneta1,2000Maribor

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
Predmetrazpisajesofinanciranjeprojektovnevla-

dnihorganizacij(vnadaljevanjuprijavitelj)kotjihopre-
deljujeZakononevladnihorganizacijah(UradnilistRS,
št.21/18,vnadaljevanjuZNOrg)vMOMvletu2020,ki
izvajajo programe varstva okolja in ohranjanja narave 
innisofinanciranikotrednadejavnost,spoudarkomna
projektih, ki so trajnostno naravnani.

Sofinanciranibodotistiprojekti,kibodoizvedenina
območjuMOMponaslednjihvsebinskihsklopih,kise
nanašajo na posamezne teme:

SklopA:Varstvonarave
1.Popularizacijavarstvanarave
2. Ohranjanje biodiverzitete
3.Proučevanjevarovanihobmočijnarave invpliv

podnebnih sprememb
Sklop B: Ravnanje z odpadki
1.Trajnostnoravnanjezodpadki
SklopC:Varstvozraka,zmanjševanjeobremenitve

okoljashrupominsvetlobnoonesnaževanje
1.Trajnostnamobilnost
2.Akcijeozaveščanjazazmanjševanjeobremeni-

tve okolja
3.Problematikasvetlobnegaonesnaževanja
SklopD:Varstvovodaintal
1.Trajnostnokmetovanje invrtnarjenjenaobmo-

čjih,kjerveljajoposebnivarstvenirežimi
2.Pomenvarovanjainupravljanjazvodnimiviri
3.Vodainpodnebnespremembe
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi

tekočeprojekte,kisevčasuobjaverazpisažeizvajajo.
Prijaviteljlahkoprijavinajvečdvasamostojnapro-

jekta.Čebovlagateljprijavilvečkotdvaprojekta,bo-
sta v nadaljnjo obravnavo vzeta prva dva prijavljena 
projekta.

Vsakprojektsemorananašatinaposameznivse-
binskisklop(A,B,CaliD),zrazličnimitemami,katere
lahko poljubno uporabi kot smernice za pripravo pro-
jekta.

Velja,1projekt=1sklopz1alivečrazličnimite-
mami.

Sofinanciranibodoleprojekti,kibodoizvedenina
območjuMOM,rezultatiprojektovpamorajobitibrez-
plačnodostopniširšijavnosti.

Projektimorajobitizaključeninajkasnejedo25.10.
2020,zizjemoprojektovizvedenihobEvropskemtednu
zmanjševanja odpadkov do 25. 11. 2020, kar pomeni, da 
moraMOMkončnoporočiloprejetitakojnaslednjidan
po navedenih datumih.

2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Prijaviteljisolahkosubjekti,kiodgovarjajodefiniciji

nevladneorganizacije,kotjoopredeljuje2.členZNOrg:
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
–je pravna oseba zasebnega prava s sedežem

v Republiki Sloveniji,

–ustanovilesojoizključnodomačealitujefizične
ali pravne osebe zasebnega prava,

– je nepridobitna,
–jeneprofitna,
– je neodvisna od drugih sub jektov,
–ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali

druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.
Najavnirazpiszasofinanciranjeprojektovvarstva

okolja in ohranjanja narave, se lahko prijavijo tisti pri-
javitelji,kiaktivnodelujejonapodročjuvarstvaokolja,
ohranjanja narave ali urejanja krajine in imajo:

–sedežvMOMalisenjihovadejavnostizvajana
območjuMOM;

– imajo v statutu opredeljene namene, cilje, dejav-
nostiinnalogeizpodročjavarstvaokoljainohranjanja
narave.

Prijavedrugihsubjektovbodozavrnjene.
Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– prijavljeni projekti morajo biti v celoti izvedeni 

v letu 2020 oziroma najkasneje do 25. 10. 2020, z izje-
moprojektovizvedenihobEvropskemtednuzmanjše-
vanja odpadkov do 25. 11. 2020 in

– prijavitelj s podpisom prijave izjavlja, da je registri-
ran kot pravna oseba zasebnega prava ter da izpolnjuje 
vsepogojeiz2.členaZNOrg.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev razpisa znaša 

40.000 €.
MOMbovišinosredstevsofinanciranjaprilagodila

morebitnimspremembamproračunskihsredstev.
MOM bo sofinancirala razpisane projekte var-

stvaokoljainohranjanjanaraveznajveč80%njihove
vrednosti, v kolikor zberejo najmanj 60 točk v skladu
s kriteriji inmerili za ocenjevanje, vendar ne več kot
4.000EURzaposamezniprojekt.Projekteserazvrsti
po višini doseženih točk. Sredstva se dodelijo glede
nadoseženoštevilotočk,insicerodnajvišjeocenjenih
projektovdoporaberazpoložljivihsredstev.

4. Način prijave in roki za oddajo
Prijavemorajobitiposredovaneosebnovspreje-

mno pisarno, št. sobe 14, MOM, Ul. heroja Staneta 1, 
2000Mariboralipopoštinanaslov:MestnaobčinaMa-
ribor, 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.

Čeobrazecovojnice,kivsebujeprijavo,nebopra-
vilnoizpolnjeninoznačen(zvsemielementi,kisona-
vedenivpredhodnemodstavku),jeMOMneboodprla
injetudineboobravnavalaterbossklepomzavržena.

Prijava mora vsebovati vse dokumente, skladno
zrazpisnodokumentacijo,kimorajobitipredloženivslo-
venskem jeziku in vrednoteni v evrih.

Priizpolnjevanjuprijavejepotrebnodoslednoupo-
števati/navesti naslednje:

–osnovnepodatkeprijavitelja, Izjavo(Obrazec5)
osprejemanjupogojev(skupnazavseprojekte),

–podatkeoprojektu,referencahizvajalca,finančni
načrtinstrukturiranopisprojektaznavedboaktivnosti
in termine izvedbe (največenastranopisaaktivnosti)
– Obrazec 2,

– v kolikor se prijavlja 2 projekta se Obrazec 2 iz-
polni za vsak projekt posebej,

–zaželenoje,daseprijavatiskaobojestranskoin
nevlagavplastičneovoje.

Šteje se, da je bila prijava oddana pravočasno
najkasneje na zadnji dan roka za oddajo (velja datum 
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poštnegažiga)spriporočenopošiljkoalidokoncade-
lovnega dne oddana v sprejemni pisarni MOM.

Prijave,kibodooddanepoiztekuroka,seneodprte
vrnejo na naslov prijavitelja.

5. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev
Odpiranjeprijav,kigavodipodročnakomisijainne

bojavno,sebopričeločetrtidelovnidanpozaključku
razpisa.Vkolikorsezaradivelikegaštevilaprijavodpira-
njenebozaključiloistidan,sebonadaljevalonaslednji
dan.Prijavesebodoodpiralepovrstnemredudospetja.

Naodpiranjubopodročnakomisijaugotavljalapo-
polnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi
zahtevanidokumenti.Vprimerunepopolnihprijavspo-
manjkljivodokumentacijo,bopodročnakomisijavroku
8dniododpiranjaprijaviteljepozvala,daprijavovroku
3 dni dopolnijo.

6. Kriteriji in merila za ocenjevanje prijav
Kriterijiinmerilasopodrobnejespecificiraniinstoč-

kami ovrednoteni v razpisni dokumentaciji.
Najnižještevilotočk,kigamoradosečiprojektpri

merilih,je60točk.Podrobnejšinačindodeljevanjasred-
stevjenavedenv5.točkirazpisnedokumentacije.Ob
dodeljevanjusredstevbopodročnakomisijaupoštevala
tudiomejitev,daMOMsofinanciraprojektevvišininaj-
več80%celotnevrednostiprojekta,vendarnevečkot
4.000EURzaposamezniprojekt.

7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Obdobjeupravičenostistroškovjeoddnevaobjave

razpisa do 25. 10. 2020 oziroma z izjemo projektov iz-
vedenihobEvropskemtednuzmanjševanjaodpadkov
do 25. 11. 2020.

Upravičenistroškisostroški,kiizpolnjujejonavede-
nepogojekumulativno(vsihkrati):

– povezani so s predmetom razpisa in predvideni 
vfinančnikonstrukciji,

– so nujno potrebni za uspešno izvajanje projekta,
– izvajalec jih je napovedal v prijavi na razpis,
–morajo biti razumni in skladni z načeli dobrega

finančnegaposlovanja,zlastigledecenovneprimernosti
instroškovneučinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-

virnih dokazil,
–niso/ne bodo financirani iz drugih virov financi-

ranja,
– niso investicije in/ali osnovna sredstva,
–morajobitievidentiranivskladuzustreznoraču-

novodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami ve-
ljavneračunovodskepraksetervskladuspravilidavčne
in socialne zakonodaje.

Podrobnejša opredelitev upravičenih stroškov je
navedena v razpisni dokumentaciji.

Vprimerunerealnoocenjenihstroškov,sikomisi-
ja pridržuje pravico zahtevati od prijavitelja pojasnilo
stroškov.

Prijavitelj jedolžanvprijavinavesti tudivseosta-
lepredvidenevirefinanciranja.

8.Rok porabe sredstev
MOM bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe 

o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta
potekali v skladuzdoločiliOdlokaoproračunuMOM

za leto 2020, morebitnimi spremembami in rebalansi 
proračuna ter veljavnimi zakonskimi in podzakonski-
mi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo izbrani pri-
javitelji v celoti porabiti v letu 2020.

9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženihprijavahna razpisnem
področjunaprvistopnjissklepiodločilamestnauprava,
opritožbahzopertesklepepažupanMOM.

Zavrženebodoprijave:
–kinebodoposlanevrokuinnanačin,kijedolo-

čenv4.točkibesedilategajavnegarazpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in raz-
pisna dokumentacija in ne bodo dopolnjene v roku za 
dopolnitev(nepopolneprijave).

Zavrnjenebodoprijave:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali razpi-

snihpogojev,določenihv2.točkibesedilategajavnega
razpisaindrugihpogojev,določenihv3.točkirazpisne
dokumentacije,

– tistih prijaviteljev, katerih prijave bodo ocenjene 
zmanjkot60točkami,

–ki jih bopodročna komisija napodlagimeril za
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
ocenila kot neustrezne.

MOM bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa 
najkasnejev30dnehodzaključkaodpiranjaprijav.

10. Podpis pogodbe
Prijavitelji, katerim bodo odobrena sredstva sofi-

nanciranja,bodopozvanikpodpisupogodbe.Vkolikor
prijaviteljpogodbenebopodpisal invrnilv8dnehod
prejema pogodbe se smatra, da odstopa od pogodbe.

Vprimeruneizpolnjevanjapogodbenihobveznosti
lahkoMOMrazvežežesklenjenopogodbo,vprimeru
že izplačanihsredstevpazahtevavračilozzakonitimi
zamudnimi obrestmi.

11. Izplačilo sredstev: MOM bo sredstva nakaza-
la na podlagi končnegaporočila o izvedenemprojek-
tu (Obrazec3 inObrazec4) in pravilno izstavljenega
e-računa,vrokih,kisonavedenivrazpisnidokumen-
taciji.

12. Informacije v zvezi z razpisom
Brezplačnorazpisnodokumentacijolahkodvignejo

prijavitelji na Skupni občinski upravi Maribor, Skupni
službivarstvaokolja,Slovenska40,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.

Informacijevzveziz javnimrazpisom lahkozain-
teresiranidobijovčasuuradnihurod8.do12.urena
Skupni občinski upraviMaribor,Skupni službi varstva
okolja, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor.

Kontaktnaoseba:SašaBricmanRantuša
–tel.02/22-01-474ali02/22-01-445(tajništvo)
–sasa.bricmanrantusa@maribor.si; info.oko-

lje@maribor.si.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest

 Ob-1259/20

Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje, Režunova
ulica8,8210Trebnje,napodlagisklepa3.korespon-
denčnesejerazpisujedelovnomesto

ravnatelja
SvetVrtcaMavricaTrebnje,Režunovaulica8,8210

Trebnje, razpisujedelovnomestoravnatelja.Kandidat
morazaimenovanjenafunkcijoravnateljaizpolnjevati
pogojevskladuzZakonomoorganizacijiinfinanciranju
vzgojeinizobraževanja(UradnilistRS,št.16/07–ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09,
20/11,40/12–ZUJFin57/12–ZP-CP-2D).Kandidati
morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvidenizačetekdelaje:1.7.2020.
Izbrani kandidat bo izbran za 5 let.
Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih

pogojev:
– Dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-

kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih 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.
Pisneprijavepošljitev8dnehpoobjavirazpisana

naslovSvetVrtcaMavricaTrebnje,Režunovaulica8,
8210Trebnje,spripisomPrijavanarazpiszaravnatelja.

Kandidatmorakprijavipriložitiprogramvodenjaza
mandatno obdobje.

Nepopolne vloge bodo izločene in se ne bodo
obravnavale.

Kandidatibodoprejelipisnoobvestilooimenovanju
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Mavrica Trebnje

Št. 22-01300/2020 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.in25/17–ZVaj),67.členaPoslovnikaodeluSveta
zavodaVrtcaPedenjpedNovomestoin21.členaOd-
loka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
VrtecPedenjpedNovomesto(UradnilistRS,št.92/02,
21/03,118/08,53/10,91/11,1/18in16/18),Svetzavoda
VrtcaPedenjpedNovomesto,Šegovaulica22,8000
Novomesto, ki ga zastopa predsednica Melita Kmet
Ličen,razpisujeprostomesto

ravnatelja
Vrtca Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 

8000 Novo mesto, matična št. 1782657000
Kandidat/-kamorazaimenovanjenaprostomesto

ravnatelja vrtca izpolnjevati splošne in posebne pogoje, 
ki jihdoločaZakonoorganizaciji infinanciranjuvzgo-
je in izobraževanja(Uradni listRS,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.in25/17–ZVaj)
in podzakonski predpisi, predvsem pa mora:

– 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, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Zaravnateljajelahkoimenovantudikandidat/-ka,ki
nima ravnateljskega izpita, vendar ga mora pridobiti naj-
kasnejevenemletupozačetkumandata,vnasprotnem
primeru mu mandat preneha po zakonu.

Kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo
petlet,insicerzačasod1.8.2020do31.7.2025.Za-
četekdelaje1.8.2020.

Kandidat/-ka naj pisno prijavo z dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilo o izo-
brazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu, po-
trdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo pri-
stojnega državnega organa, iz katerega bo izhajalo,
da kandidat/-ka ni bila kaznovana zaradi naklepnega 
kaznivegadejanja,kisepreganjapouradnidolžnosti,
nanepogojnokazenzaporavtrajanjuvečkotšestme-
secev in ni bila kaznovana zaradi kaznivega dejanja zo-
perspolnonedotakljivost,potrdilopristojnegadržavnega
organa–sodišča,dakandidat/-kanivkazenskempo-
stopku),programvodenjavrtcavmandatnemobdobju,
ki je predmet razpisa, opis dosedanjih delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis, pošlje
spriporočenopošiljkonajpoznejev10dnehpoobjavi
razpisa(rokzaprijavoiztečedne17.2.2020),nana-
slovSvetzavodaVrtecPedenjpedNovomesto,Šegova
ulica22,8000Novomestoinnakuvertioznačioziroma
napiše»Razpiszaravnatelja«.

Kandidati/-kebodoprejeli/-lepisnoobvestilooime-
novanju v zakonitem roku 4 mesecev od objave javnega 
razpisa.

Svet zavoda Vrtca Pedenjped Novo mesto

 Ob-1262/20
Napodlagi7.sklepa18.sejeSvetazavodaVrtca

StudenciMariborzdne28.1.2020,SvetzavodaVrtca
StudenciMaribor,Groharjeva22,2000Maribor,razpi-
suje prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
V skladu s prvim odstavkom 53. člena Zakona

oorganizaciji infinanciranjuvzgojeinizobraževanja–
ZOFVI (Uradni listRS,št.16/07–uradnoprečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11,40/12–ZUJF,57/12–ZPCP-2D,2/15Odl.US:
U-I-269/12-24 in47/15;vnadaljnjembesediluZOFVI)
mora kandidat za ravnatelja javnega vrtca izpolnjevati 
pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca.

Kandidatmoraimetipedagoške,vodstvene,organi-
zacijskeindrugesposobnostizauspešnovodenjeVrtca
Studenci Maribor.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja pol-
nidelovničas.Izbranikandidatboimenovanzaobdobje
5let.Predvidenzačetekdelabodne1.8.2020.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih 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 
15dni))pošljitedo17.2.2020nanaslov:»Svetzavoda
VrtcaStudenciMaribor«,zoznako:»Prijavanarazpis
za ravnatelja/-ico«.

Kandidatmora k prijavi priložiti program vodenja
zavodazamandatnoobdobjeinkratekživljenjepis.

Prijavljenikandidatibostepisnoobvestilooustre-
znosti kandidature prejeli v zakonitem roku.

Razpisveljaod8.2.2020do17.2.2020.
Svet zavoda Vrtca Studenci Maribor

 Ob-1263/20
V skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS,

št.12/91,8/96,36/00–ZPDZCin127/06–ZJZP),Od-
lokom o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, 
mladinskeinsocialneprogrameSPOTURSlovenjGra-
dec(Uradni listRS,št.65/19)tervskladusStatutom
Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne 
programeSpoturSlovenjGradeczdne29.11.2019,
objavlja Svet javnega zavoda za turizem, šport, mla-
dinskeinsocialneprogrameSPOTURSlovenjGradec
javni razpis za

direktorja
javnega zavoda za turizem, šport, mladinske  

in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
1)Pogojizaimenovanje
Zadirektorja1 je lahko imenovan, kdor poleg splo-

šnihpogojevzazaposlitev,kijihdoločajodelovnoprav-
ni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– Opis dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerih mo-
rajo 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 de-
javnosti zavoda.

d.Fotokopijodelovneknjižice(opremljenezžigiin
podpisidelodajalcev)ali izpiszavarovanjizZZZRSali
ZPIZ-a(čekandidatnimadelovneknjižice).

–Potrdiloonekaznovanosti izkazenskihevidenc
Ministrstva za pravosodje.

Vsadokazilamorajobitipredloženavuradnemjezi-
kuRepublikeSlovenije.Česopotrdilapredloženavtujih
jezikih,jepotrebnopriložitiuradenprevod.

3)Rokinnačinprijave
Zainteresiranikandidati,kiizpolnjujejopogoje,naj

oddajo prijavo z zahtevanimi dokazili v zaprti kuverti, 
na naslov Svet javnega zavoda za turizem, šport, mla-
dinskeinsocialneprogrameSPOTURSlovenjGradec,
Glavnitrg1,2380SlovenjGradec,spripisom»Neodpi-
raj,JavnirazpiszadirektorjaSPOTURSlovenjGradec«.

Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa v Ura-
dnemlistuRS.Prijavaseboštelazapravočasno,čebo
nanaslovnikaprispeladoiztekaprijavnegaroka.Čebo
poslanapopoštipriporočeno,seštejezapravočasno,
čejeposlananajkasnejenazadnjidanrazpisnegaroka.

Če je zadnji dan rokanedeljaali praznikali dela
prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, 
ko se pri organu, pri katerem je potrebno dati prijavo, 
nedela,seiztečerokspretekomprveganaslednjega
delovnika.

Mandatdirektorjatraja4leta.Kimenovanjudirek-
torja poda predhodno soglasje ustanoviteljica Mestna 
občinaSlovenjGradec.

Vizbirnipostopeksebodouvrstilesamopopolne
inpravočasnoprispelevlogekandidatov,kibodoizpol-
njevali razpisne pogoje. Usposobljenost kandidatov se 
bopresojalanapodlagiprispelihprijav inpredloženih
dokazil.

Zizbranimkandidatombosklenjenapogodbaoza-
poslitvizadoločenčas,zaobdobjetrajanjamandata.

Z odločitvijo sveta javnega zavoda za turizem,
šport,mladinskeinsocialneprogrameSPOTURSlovenj
Gradecbodoprijavljenikandidatiseznanjeninajkasneje
vpetnajstihdnehposprejetjuodločitveoimenovanju.
Dodatneinformacijevzvezizobjavojavnegarazpisain
postopkomprijavelahkokandidatidobijopotelefonuna
št.02/88-46-294(MatejaRubin).

Svet javnega zavoda za turizem, šport, mladinske 
in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

SuKS45/2020-2 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:
Kandidatmoraizpolnjevatisplošnepogojezaizvo-

litevzasodnika,določenev8.členuZakonaosodniški
službi,inposebnepogojezaizvolitevnasodniškomesto
navišjemsodišču(višjisodnik),določenev11.členuna-
vedenegazakonaindrugemodstavku10.členaZakona
o upravnem sporu.

1Vbesedilu javnegarazpisauporabljeni izrazi,kise
nanašajonaosebeinsozapisanivmoškislovničniobliki,
souporabljenikotnevtralnizaženskiinmoškispol.

–imanajmanjvišješolskoizobrazbo(raven6/1)in
10letdelovnihizkušenjspodročjadelazavodaaliviso-
košolskoizobrazbo(raven6/2)innajmanj5letdelovnih
izkušenjspodročjadelazavoda,

–poznavanjedejavnostispodročjadelazavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela 

v kolektivu,
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo 

opotrebnemznanjuslovenščinezaposameznepoklice
oziromadelovnamestavdržavnihorganih inorganih
samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb
innosilcihjavnihpooblastil(UradnilistRS,št.22/08),

– ima osnovno raven znanja angleškega ali nem-
škega jezika (za osnovno raven znanja tujega jezika 
se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustre-
zni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo
oudeležbinastrokovnihsrečanjihalidokaziloouspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja
izobrazbe), izkateregajerazvidno,dajebiloizobraže-
vanjeiztujegajezikauspešnozaključenooziromadrugo
ustreznodokazilo,kiizkazujeznanjetujegajezika),

–ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivegadejanja,kisepreganjapouradnidolžnostiin
nibilobsojennanepogojnokazenzaporavtrajanjuveč
kot šest mesecev.

2)Prijavanarazpismoravsebovati:
–Programdelaoziromaposlovnegarazvojazavo-

da za naslednje mandatno obdobje.
–Življenjepiskandidata.
–Fotokopijodiplome.
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Prijavakandidatamoravsebovatinaslednjepodatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
–enotnomatičnoštevilkoobčana(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
–naslovstalnegaalizačasnegaprebivališčater
–kontaktnotelefonskoštevilko.
Kandidat,kišenibil izvoljenvsodniško funkcijo,

moraprijavipriložititudi:
–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, 

čeniopravilpravniškegadržavnegaizpitavRepubliki
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku,tj.dazopernjeganibilavloženapravnomočna
obtožnicaalinapodlagiobtožnegapredlogarazpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
kisepreganjapouradnidolžnosti.

Vsakkandidatmoraprijavipriložititudi:
–življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose),zopisomstrokovnedejavnostipopridobitvistro-
kovneganaslovaiz4.točkeprvegaodstavka8.člena
Zakonaosodniškislužbizdokazili,in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkažezizpisomobdobijzavarovanjaZavodazapokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka8.členaZakonaosodniškislužbipridobiVr-
hovnosodiščeRepublikeSlovenije.

Zaugotavljanje izpolnjevanjapogojevza izvolitev
sodnikalahkoVrhovnosodiščeRepublikeSlovenijepri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidenceodržavljanstvu.

Kandidat,kiprijavipriložiizpolnjenobrazecizprve-
gaodstavka8.členaMerilzaizbirokandidatovzasodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017,dokazilainpodatke,kisodoločenivtemrazpisu
invobrazcusodnegasveta,predloživenemizvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.

PisneprijavesprejemaVrhovnosodiščeRepublike
Slovenije,Tavčarjeva9,Ljubljana,15dnipoobjavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1265/20
Napodlagidvanajstealineje7.členaAktaoustano-

vitvi,sprejetna14.rednisejiObčinskegasvetaObčine
Cerklje na Gorenjskem, dne 8. 3. 2017 in dvanajste
alineje19.členaStatutaSocialnovarstvenegazavoda
Taber,tervskladussprejetimsklepomna5.korespon-
denčnisejiSvetazavodaTaber,ki jepotekalaoddne
25.9.2019do27.9.2019,SvetzavodaTaberrazpisuje
prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Socialno varstvenega zavoda Taber,  

Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Kandidatzadirektorjazavodamorapolegsplošnih

pogojev,kisodoločenizzakonom,izpolnjevatišena-

slednjepogoje,določenezadirektorjaSocialnovarstve-
negazavodaTaber,imeti:

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69.členaZakonaosocialnemvarstvu,

– pet let delovnih izkušenj in
–opravljenstrokovni izpitpoZakonuosocialnem

varstvu
ali
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge 

družboslovne,zdravstvenealimedicinskesmeri,
– pet let delovnih izkušenj in
–opravljenstrokovni izpitpoZakonuosocialnem

varstvu,
ali
–višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona

o socialnem varstvu,
– dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet 

letnavodilnihinvodstvenihdelovnihmestihnapodročju
socialnega varstva,

–opravljenstrokovni izpitpoZakonuosocialnem
varstvu.

Kandidat za direktorja zavodamora imeti oprav-
ljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda 
v skladu s tretjim odstavkom56. členaZakona o so-
cialnem varstvu oziroma ga mora opraviti najkasneje 
venemletuodzačetkaopravljanjanalogdirektorja.Če
tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi 
zakona preneha.

Kandidatmoraizpolnjevatišenaslednjepogojeozi-
roma zahteve:

–dajedržavljanRepublikeSlovenije;
–danibilpravnomočnoobsojenzaradinaklepnega

kaznivegadejanja,kisepreganjapouradnidolžnostiin
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
večkotšestmesecev;

–dazopernjeganibilavloženapravnomočnaob-
tožnicazaradinaklepnegakaznivegadejanja,kisepre-
ganjapouradnidolžnosti;

–osnovnoračunalniškoznanjeterzahtevnejšeob-
vladovanjeprogramskihorodijExcel,Word,računovod-
skih aplikacij;

– aktivno znanje slovenskega jezika;
–posebnepsihofizičnezahteve:

– sposobnost organiziranja dela,
– kreativnost
– komunikativnost,
–sposobnostpresojeinodločanja,
–čustvenastabilnost.

Prijavamoravsebovatitudipisnoizjavokandidata:
–dajedržavljanRepublikeSlovenije;
–danibilpravnomočnoobsojenzaradinaklepnega

kaznivegadejanja,kisepreganjapouradnidolžnostiin
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
večkotšestmesecev;

–dazopernjeganibilavloženapravnomočnaob-
tožnicazaradinaklepnegakaznivegadejanja,kisepre-
ganjapouradnidolžnosti;
in da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Social-
no varstvenemu zavoduTaber pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc.

KandidatmorapredložitiprogramdelaZavodaTa-
ber za obdobje naslednjih petih let.

Kandidatbo imenovanoziromadelovno razmerje
bosklenjenozadoločenčas,insicerzamandatnodobo
5let,terzapolnidelovničas.

Pisnoprijavoskratkimživljenjepisom,opisomdo-
sedanjih 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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listuRS.Prijavejepotrebnoposlativzaprtiovojnicina
naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Šmartno 70,
4207CerkljenaGorenjskem,spripisom:»Svetzavoda
– prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Direktorja imenuje Svet zavoda v skladu s Statutom 
SocialnovarstvenegazavodaTaber.

Kandidatibodooizbiriobveščeninajkasnejevroku
30dnipozaključenempostopkuizbire.

Svet zavoda Taber

 Ob-1268/20
Napodlagi34.in35.členaZakonaozavodih(Ura-

dnilistRS,št.12/91,8/96,36/00–ZPDZCin127/06–
ZJZP)in33.členaStatutaDomastarejšihŠentjur,Svet
Doma starejših Šentjur razpisuje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Doma starejših Šentjur

Zadirektorja/icozavodajelahkoimenovan/akandi-
dat/ka,kipolegsplošnihpogojev,določenihzzakonom,
izpolnjuješepogoje,določenev56.,57.in69.členuZa-
konaosocialnemvarstvu(ZSV;UradnilistRS,št.3/07
–uradnoprečiščenobesedilo,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-Ain28/19):

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 
69.členaZakonaosocialnemvarstvuin5letdelovnih
izkušenj

– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge 
družboslovne,zdravstvenealimedicinskesmeriin5let
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 
napodročjudejavnostisocialnegavarstva

–opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom
Zakonaosocialnemvarstvu

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda (če kandidat/ka nima opravljenega pro-
grama za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora 
skladnozZakonomosocialnemvarstvule-tegaopraviti
najkasneje v 1 letu od imenovanja na delovno mesto 
direktorja/direktorice).

Kandidat/kamoraobvladatiaktivnoslovenskijezik.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za obdobje 5 let. 
Z imenovanim/imenovano kandidatom/kandidatko se
sklenedelovnorazmerjezadoločenčastrajanjaman-
data.

Vlogespisnimidokazilioizpolnjevanjuzahtevanih
pogojev,življenjepisom,potrdilomonekaznovanostiter
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 direktor-
ja/direktorico«.

Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih po-
nudb ter vlog poslanih po e-pošti ne bo obravnaval.

Svet Doma starejših Šentjur

 Ob-1269/20
Svet zavodaPrve osnovne šole SlovenjGradec,

Šercerjevaulica7,SlovenjGradec,napodlagi58.člena
Zakonaoorganizaciji in financiranjuvzgoje in izobra-
ževanja(UradnilistRS,št.16/07–uradnoprečiščeno
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)in5.sklepasejesvetaza-
vodaPrveosnovnešoleSlovenjGradec,kijebila30.1.
2020, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kamorazaimenovanjenafunkcijoravna-

telja/ravnateljiceizpolnjevatipogojevskladuzZakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(UradnilistRS,št.16/07–uradnoprečiščenobesedilo,
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).

Kandidatimorajoimetipedagoške,vodstvene,or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvidenizačetekdelabo1.9.2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravljapolnidelovničas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. 

Začasmandataboznjim/njosklenjenapogodbaoza-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.

Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, morebitnem opravljenem ravnateljskem 
izpitu,delovnihizkušnjahvvzgojiinizobraževanju,po-
trdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in potr-
dilosodišča,dakandidat/kanivkazenskempostopku
– predlagamo, da potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
ssodišča,dakandidat/kanivkazenskempostopku,ob
oddajivlogenistarejšeod30dni),pošljitev10dneh
poobjavirazpisananaslov:SvetzavodaPrveosnovne
šoleSlovenjGradec,Šercerjevaulica7,2380Slovenj
Gradec,zoznako»Prijavanarazpiszaravnatelja/rav-
nateljice«.

Kandidat/kamorakprijavipriložitiprogramvodenja
zavoda zamandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratekživljenjepis.

Kandidatibodopisnoobvestilooimenovanjuprejeli
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.členaStatutajavnegazdravstvenegazavodaOnko-
loški inštitut Ljub ljana razpisuje delovno mesto

generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let

V skladu s 16. členom statutamora kandidat za
generalnega direktorja OI izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih progra-
mih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma ra-
ven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih 
delovnihmestihspodročjavodenjainupravljanja,

– znanje tujega jezika.
Kprijavizživljenjepisommorakandidatzagene-

ralnegadirektorjapriložitiprogramdelainrazvojaOI.
Mandat generalnega direktorja OI je štiri leta, po 

preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih

pogojevjepotrebnooddatinajkasnejedo8.3.2020na
naslov:OnkološkiinštitutLjubljana,Kadrovskaslužba,
Zaloška2,1000Ljubljana,spripisom»Razpiszagene-
ralnega direktorja«.

Svet Onkološkega inštituta Ljub ljana



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 8 / 7. 2. 2020 / Stran 433 

Št. 900-2/2020-1 Ob-1271/20
Svet zavoda Osnovne šole Frana Kocbeka Gor-

nji Grad, Kocbekova cesta 21, 3342Gornji Grad, na
podlagi34. in35.členaZakonaozavodih(Uradni list
RS,št.12/91,8/96,36/00–ZPDZC,127/06–ZJZP),
58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščenobesedilo,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) insklepa redneseje
Sveta zavodaOŠ Frana KocbekaGornji Grad z dne
26. 9. 2019, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidatmorazaimenovanjenafunkcijoravnatelja

izpolnjevatipogojevskladuzZakonomoorganizaciji
infinanciranjuvzgojeinizobraževanja(UradnilistRS,
št.16/07–uradnoprečiščenobesedilo,36/08,58/09,
64/09,65/09,20/11,40/12–ZUJF,57/12–ZPCP-2D,
47/15,46/16,49/16–popr.in25/17–ZVaj).

Kandidatimorajoimetipedagoške,vodstvene,or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvidenizačetekdelabo1.9.2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polnidelovničas.
Izbranikandidatboimenovanzadobo5let.Začas

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 po-

dročjavzgojeinizobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-

ževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznova-

nosti – izpis iz kazenske evidence (potrdilo ne sme biti 
starejšeod30dni),

–potrdilo sodišča, da osebani v kazenskempo-
stopku(potrdilonesmebitistarejšeod30dni),

– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu 
(53.člen,drugiodstavek).

Kandidatmorapolegdokazil, kinajbodoovero-
vljenaoziromaoriginali,kprijavipriložitiprogramvo-
denjazavodazamandatnoobdobje.Priporočljivo je,
da kandidat navede tudi dosedanje izkušnje in kratek 
življenjepis.

Kandidatinaj vlogezdokazili o izpolnjevanjupo-
gojev,vključnozizpisomdejstevizkazenskeevidence,
pošljejovzaprtiovojnicizoznako»zarazpisravnatelja«
innaslovijonanaslovSvetzavodaOŠFranaKocbeka
GornjiGrad, Kocbekova cesta 21, 3342GornjiGrad,
v roku 10 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
rokaspriporočenopošiljkooddananapošto.

Nepopolne vloge oziroma prijave se zavržejo
s sklepom.

Kandidatibodoprejelipisnoobvestilooimenovanju
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 Ljub ljana, 
na podlagi sklepa z dne 27. 1. 2020 razpisuje prosto 
delovno mesto

ravnatelja
Srednje tehniške in strokovne šole – m/ž

Datum objave: 7. 2. 2020
Datum poteka: 15. 2. 2020
Pogoji:
Kandidatmorazaimenovanjenafunkcijoravnatelja

izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje 
vskladuzZakonomoorganizacijiinfinanciranjuvzgo-
jeinizobraževanja(UradnilistRS,št.16/07–uradno
prečiščenobesedilo,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.in25/17–ZVaj;vnadaljnjembe-
sedilu:ZOFVI).

Kandidatmoraimetipedagoške,vodstvene,orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Trajanjezaposlitve:
Nastop dela 1. 6. 2020. Delo na delovnem mestu 

ravnateljaseopravljazapolnidelovničas.Mandatrav-
natelja traja 5 let.

Pisniprijavipriložitedokazila:
– 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,

–odelovnihizkušnjahvvzgojiinizobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo 

za pravosodje in ob oddaji vloge naj ne bo starejše od 
30dni),

–potrdilo sodišča, da osebani v kazenskempo-
stopku (izda ga sodišče in ob oddaji vloge naj ne bo
starejšeod30dni).

Rokzaprijavokandidatovje8dnioddnevaobjave
razpisa.

Kandidatmorakprijavipriložitiprogramvodenja
Srednje tehniške in strokovne šole kot organizacij-
skeenotezavodaŠCPET(drugiodstavek58.člena
ZOFVI).

Kandidatnajprijavozdokazilioizpolnjevanjupo-
gojev pošlje, s priporočeno pošiljko, v zaprti ovojnici
zoznako»PrijavanarazpiszaravnateljaSrednjeteh-
niške in strokovne šole. – Ne odpiraj!« na naslov Svet 
zavodaŠCPET,Celjskaulica16,1000Ljubljana.

Kandidatibodooizbiriobveščenivzakonitemroku.
Svet zavoda ŠC PET

 Ob-1274/20

SvetjavnegazavodaZdravstvenidomVelenjena
podlagi34. in35.členaZakonaozavodih(Uradni list
RS–stari,št.12/91,UradnilistRS/I,št.17/91–ZUDE,
UradnilistRS,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.členaZakonaozdravstvenidejav-
nosti(UradnilistRS,št.23/05–uradnoprečiščenobe-
sedilo,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. členaOdlokao ustanovitvi
javnega zavodaZdravstveni domVelenje (Uradni ve-
stnikMOVelenje,št.3/16–uradnoprečiščenobesedilo,
26/17in10/18),32.in33.členaStatutajavnegazavoda
ZdravstvenidomVelenje (UradnivestnikMOVelenje,
št.2/19) tersklepaštevilka12,sprejetegana3.redni
seji z dne 10. 12. 2019, objavlja razpis za zasedbo pro-
stega delovnega mesta
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direktorja
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (ž/m)  

za 4-letno mandatno obdobje
Kandidatmorapolegpogojev,predpisanihzzako-

nom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-

gramih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonom-
skealidrugedružboslovnesmeriali raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene, 
pravne,ekonomskealidrugedružboslovnesmeri,

– najmanj deset let delovnih izkušenj, od teh naj-
manj pet let na vodstvenih delovnih mestih,

–državljanstvoRepublikeSlovenije.
Pisnavlogamoravsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izo-
brazbe, smer izobrazbe, leto in ustanova, pri kateri je 
bilapridobljena(kopijadiplome),

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj (kopijadelovneknjižiceoziromapo-
trdiloZavodazapokojninskoininvalidskozavarovanje
RepublikeSlovenijeodelovnidobi),

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vodstvenih 
delovnih izkušenj,

–dokazilo,dajekandidatdržavljanRepublikeSlo-
venije (kopijo veljavne osebne izkaznice oziroma pot-
negalista),

–kratekživljenjepisznavedboznanjinveščin,
–programdelainrazvojaZdravstvenegadomaVe-

lenje(zaželenoje,danidaljšioddvehA4strani).
Pisna vloga z dokazili mora biti poslana v zaprti

ovojnici nanaslovZdravstvenidomVelenje,Vodniko-
va1,3320Velenje,znavedbo:»Zarazpisdirektor(ž/m)
– ne odpiraj«.

Prijavanarazpisseboštelazapravočasno,čepri-
spenanavedeninaslovdovključno17.2.2020.Prijava
jepravočasnatudi,čeboposlanapriporočenopopošti
inopremljenaspoštnimžigom,zdatumomdovključno
17. 2. 2020.

E-naslov za dodatna pojasnila: sara.vanovsek@ 
zd-velenje.si.

Kandidatibodooizbiriobveščenivroku30dnipo
objavi tega razpisa.

Vbesedilurazpisauporabljeniizrazi,zapisanivmo-
škislovničniobliki,souporabljenikotnevtralnizažen-
ske in moške.

Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

 Ob-1275/20
SvetzavodaOsnovnešoleSpodnjaŠiška,Gasil-

ska 17, 1000 Ljubljana, na podlagi 35. člena Zakona
ozavodih (Uradni listRS,št.12/91 in8/96) razpisuje
delovno mesto

ravnatelja (m/ž)
Kandidatmorazaimenovanjenafunkcijoravnatelja

izpolnjevatipogojevskladuzZakonomoorganizaciji
infinanciranjuvzgojeinizobraževanja(UradnilistRS,
št.16/07–uradnoprečiščenobesedilo,36/08,58/09,
64/09–popr.,65/09–popr.,20/11,40/12–ZUJF,57/12
–ZPCP-2D,2/15Odl.US:U-l-269/12-24in47/15;vna-
daljnjembesedilu:ZOFVI).

Predvidenizačetekdelajedne1.9.2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polnidelovničas.
Izbranikandidatboimenovanzadobo5let.Začas

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih
pogojev: dokazilo o izobrazbi; dokazilo o nazivu, doka-
zilo o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o oprav-
ljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira 
tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora prido-
bitivenemletupozačetkumandata,sicermupreneha
mandatpozakonu);delovnihizkušnjahvvzgojiinizo-
braževanju,potrdiloonekaznovanosti inpotrdilosodi-
šča,dakandidatnivkazenskempostopku,pošljitevza-
prti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavodaOsnovnešoleSpodnjaŠiška,Gasilska17,1000
Ljubljana,zoznako»Prijavanarazpiszaravnatelja«.

Kandidatmora k prijavi priložiti program vodenja
zavodazamandatnoobdobjeinživljenjepisvobrazcu
europass.

Kandidatibodopisnoobvestilooimenovanjuprejeli
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Spodnja Šiška

Št.100-2/2020-1 Ob-1280/20
Napodlagi64.členaPoslovnikaodeluSvetajavne-

gavzgojno-izobraževalnegazavodaOsnovnešoleOb
DravinjiSlovenskeKonjiceternapodlagisklepasveta
zavoda, dne 30. 1. 2020, o razpisu prostega delovnega 
mesta ravnatelja, Svet zavoda Osnovne šole Ob Dra-
vinjiSlovenskeKonjice,UlicaDušanaJereba1,3210
SlovenskeKonjice,razpisujedelovnomesto

ravnatelja
Kandidatmorazaimenovanjenafunkcijoravnatelja

izpolnjevatipogojevskladuzZakonomoorganizaciji
infinanciranjuvzgojeinizobraževanja(UradnilistRS,
št.16/07–uradnoprečiščenobesedilo,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.in25/17–ZVaj).

Kandidatimorajoimetipedagoške,vodstvene,or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvidenizačetekdelabodne1.9.2020.
Delo na delovnem mestu ravnatelj se opravlja za 

polnidelovničas.Izbranikandidatboimenovanzadobo
5let.Začasmandataboznjimsklenjenapogodbaoza-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih
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 
venemletupozačetkumandata,

– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju,

– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše 
od30dni)in

–potrdilosodišča,dakandidatnivkazenskempo-
stopku(nesmebitistarejšeod30dni)
pošljitev8dnehpoobjavirazpisananaslov:Svetza-
voda Osnovne šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 
3210SlovenskeKonjice,zoznako»Prijavanarazpisza
ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidatmora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda zamandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratekživljenjepis.

Kandidatibodopisnoobvestilooimenovanjuprejeli
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Ob Dravinji  
Slovenske Konjice
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 Ob-1281/20
UniverzavLjubljani,Kongresnitrg12,1000Ljub-

ljana,razpisujenapodlagi177.–180.členaStatutaUni-
verze v Ljub ljani (Uradni list RS, št. 4/17 s spremembami 
indopolnitvami)delovnomesto

glavnega tajnika Univerze v Ljub ljani
(šifra delovnega mesta: B017302)

Glavnega tajnikauniverze imenujeupravni odbor
univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega raz-
pisazadobošestihletzmožnostjoponovnegaimeno-
vanja.

Pogojizaopravljanjedela
Zaglavnegatajnikajelahkoimenovan,kdorima:
–najmanjVIII.ravenizobrazbe(Slovenskoogrodje

kvalifikacij–SOK),
– izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih delov-

nih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Opis del in nalog
Glavnitajnik:
–vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat)

univerze,
–načrtuje,organiziraternadzorujedelovneproce-

senaupravno-administrativneminstrokovno-tehničnem
področjutajništva(rektorata)univerze,

– vodi, organizira in usklajuje delovne procese za 
delovanje univerzitetnih organov ter skrbi za ažurno
realizacijosklepovindrugihodločitevorganovuniverze,

– vodi, koordinira in realizira dogovore in naloge ter 
postopke s pristojnim ministrstvom in drugimi inštitucija-
mi izven univerze,

–skrbiza izpolnjevanjezzakonomdoločenihob-
veznosti,

– vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, sprem-
lja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov,

– usklajuje in koordinira delovne procese med stro-
kovnimislužbamiuniverzeinčlanicami,

– skrbi za gospodarno delovanje tajništva (rekto-
rata)univerze,

–sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz
državnihindrugihvirov,

–usmerjadelotajnikovčlaniczaizvajanjezakon-
skodoločenihnaloginuresničevanjeciljevuniverze,

–dajemnenjakimenovanjutajnikovčlanic,
– predlaga sistemizacijo delovnih mest tajništva 

(rektorata)univerze,
– daje soglasje za napredovanja nepedagoških de-

lavcevtajništva(rektorata)univerze,
– opravlja druge naloge na podlagi sklepov in 

usmeritev organov univerze.
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo

v53.plačnirazred.
Morebitna dodatna vprašanja v zvezi z objavljenim 

delovnim mestom lahko kandidati v razpisnem roku na-
slovijo na naslov: rektor@uni-lj.si.

Rok za prijavo: 7. 2. 2020–7. 3. 2020.
Kandidatinajsvojepisnevlogezživljenjepisomin

dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega 
mesta vložijo v razpisnem roku na naslov: Univerza
vLjubljani,Kongresnitrg12,1000Ljubljana,spripisom
nakuverti»neodpiraj–razpiszaglavnegatajnika«.

Univerza v Ljub ljani

 Ob-1283/20
Napodlagipetealineje21.členater24.in25.člena

StatutajavnegazdravstvenegazavodaZdravstvenidom 

za študente Univerze v Ljub ljani, svet zavoda razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Zdravstveni dom za študente 

Univerze v Ljub ljani
Kandidatimorajoizpolnjevatinaslednjepogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridoblje-

na po študijskih programih najmanj druge stopnje ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– najmanj pet let delovnih izkušenj.
Kandidatimorajoponudbiza razpispriložitipisna

dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana 

izobrazba,
– kopijo dokumenta, iz katerega je razvidno izpol-

njevanje pogoja delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat 

ni v kazenskem postopku,
–kratekživljenjepis,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 

vskladus54.in73.členomZakonaodelovnihrazmerjih
začastrajanjamandataštirihlet.

Zizbranimkandidatombosklenjenapogodbaoza-
poslitvizakrajšidelovničasodpolnega,vtrajanju20ur
tedensko,zadoločenčastrajanjamandata.

Dodatneinformacijevzvezizrazpisomsonavoljo
vZdravstvenemdomuzaštudenteUniverzevLjubljani
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 
do17.2.2020nanaslov:Zdravstvenidomzaštudente
UniverzevLjubljani,Aškerčevacesta4,1000Ljubljana,
spripisom»Zasvetzavoda–neodpiraj«.

Kandidatibodoo izboruobveščeni v30dnehod
dneva objave razpisa.

Vbesedilurazpisauporabljeniizrazi,zapisanivmo-
škislovničniobliki,souporabljenikotnevtralnizažen-
ske in moške.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljub ljani, 
svet zavoda

Št. 013-114/2020 Ob-1307/20
SvetzavodaVarstvenodelovnegacentraZagorje

obSavinapodlagi24.členaStatutaVDCZagorjeob
Savizdne7.9.2017,34.členaZakonaozavodih(Ura-
dnilistRS,št.12/91,45I/94Odl.US:U-I-104/92,8/96,
18/98Odl.US:U-I-34/94,36/00–ZPDZC in127/06–
ZJZP)inSklepasvetazavodana9.rednisejizdne3.2.
2020, objavlja razpis za delovno mesto

direktorja/ice
javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu
s56.členomZakonaosocialnemvarstvu (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-Ain28/19).

Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, pred-
vidoma od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2025.

Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjupogojev,ra-
zvojniprogramdelaVDCZagorjeobSavizamandatno
obdobjeterživljenjepis,pošljejokandidativrokuosem
dnipoobjavi,vzaprtiovojnici,spripisom»Zarazpisdi-
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rektorja«nanaslov:SvetzavodaVDCZagorjeobSavi,
VarstvenodelovnicenterZagorjeobSavi,Cesta9.av-
gusta59c,1410ZagorjeobSavi.

Kandidatibodooizbiriobveščenivzakonitemroku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi

SuKS46/2020-2 Ob-1308/20
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljub ljani

Razpisni pogoji:
Kandidatmoraizpolnjevatisplošnepogojezaizvo-

litevzasodnika,določenev8.členuZakonaosodniški
službi,inposebnepogojezaizvolitevnasodniškome-
sto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v10.členunavedenegazakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
–enotnomatičnoštevilkoobčana(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
–naslovstalnegaalizačasnegaprebivališčater
–kontaktnotelefonskoštevilko.
Kandidat,kišenibil izvoljenvsodniško funkcijo,

moraprijavipriložititudi:
–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, 

čeniopravilpravniškegadržavnegaizpitavRepubliki
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku,tj.dazopernjeganibilavloženapravnomočna
obtožnicaalinapodlagiobtožnegapredlogarazpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
kisepreganjapouradnidolžnosti.

Vsakkandidatmoraprijavipriložititudi:
–življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sl/cv/com-
pose),zopisomstrokovnedejavnostipopridobitvistro-
kovneganaslovaiz4.točkeprvegaodstavka8.člena
Zakonaosodniškislužbizdokazili,in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkažezizpisomobdobijzavarovanjaZavodazapokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka8.členaZakonaosodniškislužbipridobiVr-
hovnosodiščeRepublikeSlovenije.

Zaugotavljanje izpolnjevanjapogojevza izvolitev
sodnikalahkoVrhovnosodiščeRepublikeSlovenijepri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidenceodržavljanstvu.

Kandidat,kiprijavipriložiizpolnjenobrazecizprve-
gaodstavka8.členaMerilzaizbirokandidatovzasodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017,dokazilainpodatke,kisodoločenivtemrazpisu
invobrazcusodnegasveta,predloživenemizvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.

PisneprijavesprejemaVrhovnosodiščeRepublike
Slovenije,Tavčarjeva9,Ljubljana,15dnipoobjavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1309/20
SvetDomadr.JožetaPotrčaPoljčanenapodlagi

sklepa, sprejetega na svoji 15. redni seji, dne 23. 1. 
2020, razpisuje prosto delovno mesto

strokovni vodja (m/ž)
Zastrokovnegavodjojelahkoimenovankandidat,

kipolegsplošnihpogojev,določenihzzakonom,izpol-
njuje še naslednje pogoje:

–ima strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona
osocialnemvarstvu(ZSV;UradnilistRS,št.3/07–ura-
dnoprečiščenobesedilo,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
in31/18–ZOA-A),

–petletdelovnihizkušenjnapodročjusocialnega
varstva,

–opravljenstrokovni izpitpoZakonuosocialnem
varstvu,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi 

s Svetom doma za opravljanje dela s polnim delovnim 
časom,zamandatnodobopetihlet.

Kandidatinajpošljejoprijavezdokazilioizpolnje-
vanjupogojevinživljenjepisvzaprtikuvertinanaslov:
Domdr.JožetaPotrčaPoljčane,Potrčevaul.1,2319
Poljčane,zoznako»Svetdoma–zarazpis«,spripisom
»Neodpiraj«.

Rokzaprijavoje8dnipoobjavirazpisa.
O izbiri bodokandidatipisnoobveščeni/ev roku,

določenemzzakonom.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

Št. 100-10/2020-2 Ob-1317/20
Napodlagi90.členaPoslovnikaodeluSvetaVrtca

Idrija in na podlagi sklepa 13. redne seje Sveta zavoda 
VrtcaIdrijazdne30.1.2020,SvetzavodaVrtcaIdrija,
Arkova7,5280Idrija,razpisujedelovnomesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatkamorazaimenovanjenafunk-

cijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu 
zZakonomoorganizacijiinfinanciranjuvzgojeinizobra-
ževanja(UradnilistRS,št.16/07–uradnoprečiščeno
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.in25/17–ZVaj).

Kandidat/kandidatkamora imeti pedagoške, vod-
stvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno 
vodenje vrtca.

Začetekdela1.8.2020.
Izbrani/a kandidat/kandidatka bo imenovan/a za 5 let.
Pisneprijavezdokazilioizpolnjevanjuzahtevanih

pogojev:
– dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem stro-

kovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lah-

ko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa 
si ga imenovani/a ravnatelj/ravnateljica pridobiti v enem 
letupozačetkumandata),

–delovnihizkušnjahvvzgojiinizobraževanju,
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– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše 
od30dniinpotrdilosodišča,dakandidat/kandidatkani
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 
VrtcaIdrija,Arkova7,5280Idrija,zoznako»Prijavana
razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Kandidatibodopisnoobvestilooimenovanjuprejeli
v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Idrija

 Ob-1318/20
Napodlagiprvegaodstavka101.členaZakonaono-

tariatu(UradnilistRS,št.2/07–uradnoprečiščenobese-
dilo,33/07,45/08in91/13),NotarskazbornicaSlovenije
napredlognotarkeNevenkeToryizLjubljanerazpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Nevenki Tory iz Ljub ljane  

(za določen čas, do 30. 6. 2020)
Zanotarskegapomočnika je lahkoimenovanuni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2.,3.,4. in7.točkeprvegaodstavka8.členaZakona
onotariatu.Prednostpri izbiribodo imelikandidati, ki
imajovsajpetletpraktičnihizkušenjnapravniškihdelih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanjenoletoprinotarju,nasodišču,priodvetniku,
natožilstvualipridržavnempravobranilstvu.

Pisneprijavena razpisanomestonotarskegapo-
močnika,zživljenjepisomindokazilioizpolnjevanjuzah-
tevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, 
Ljubljana,Tavčarjevaul.2,15dnipoobjavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1319/20
Napodlagiprvegaodstavka101.členaZakonaono-

tariatu(UradnilistRS,št.2/07–uradnoprečiščenobese-
dilo,33/07,45/08in91/13),NotarskazbornicaSlovenije
napredlognotarkeEditeŠpitalarizMariborarazpisuje

eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Editi Špitalar iz Maribora  

(za določen čas – 2 leti)
Zanotarskegapomočnika je lahkoimenovanuni-

verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 
2.,3.,4. in7.točkeprvegaodstavka8.členaZakona
onotariatu.Prednostpri izbiribodo imelikandidati, ki
imajovsajpetletpraktičnihizkušenjnapravniškihdelih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanjenoletoprinotarju,nasodišču,priodvetniku,
natožilstvualipridržavnempravobranilstvu.Pisnepri-
javenarazpisanomestonotarskegapomočnika,zživ-
ljenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogo-
jev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, 
Tavčarjevaul.2,15dnipoobjavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št.701-8/2020 Ob-1321/20

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vegaodstavka29.členaZakonaodržavnemtožilstvu
(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
in36/19;ZDT-1)

2 prosti mesti okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljub ljani
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določe-
ne v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list
RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15, 
23/17 in36/19;ZSS) inposebnepogojeza imenova-
nje na mesto okrajnega državnega tožilca, določene
v24.členuZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
–enotnomatičnoštevilkoobčana(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
–naslovstalnegaalizačasnegaprebivališča,
–kontaktnotelefonskoštevilko,lahkotudielektron-

ski naslov kandidata.
Prijavikandidatajepotrebnopriložiti:
–življenjepis v obliki Europass z opisom stro-

kovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi 
z dokazili,

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
imenovanjenarazpisanodržavnotožilskomesto,ki jih
kandidatizkažezizpisomobdobijzavarovanjZavodaza
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,kišenibilimenovanzadržavnegatožil-
ca,moraprijavipriložititudi:

–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, 
čeniopravilpravniškegadržavnegaizpitavRepubliki
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka8.členaZSSterpodatkeiz30.členaZDT-1
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

PisneprijavesprejemaMinistrstvozapravosodje,
Ljubljana,Župančičeva3,15dnipoobjavirazpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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 Ob-1276/20

Javni poziv
avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov 

iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 

nadaljevanjuJAK)napodlagi4.členaZakonaoJavni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.112/07,40/12–ZUJF in63/13),56.členaZakona
oknjižničarstvu(UradnilistRS,št.87/01,96/02–ZUJIK
in92/15)ternapodlagiPravilnikaoizvajanjuknjižnične-
ganadomestila(UradnilistRS,št.38/16in1/17–popr.;
v nadaljnjembesedilu:Pravilnik) poziva avtorje, ki so
upravičenidoknjižničneganadomestila,dazanamen
izvajanjaknjižničneganadomestilavoblikidenarnihpri-
spevkov za izposojo njihovih del do 10. marca 2020 
preverijo objavljeno statistiko izposoj svojih del, ki je ob-
javljena na https://plus.cobiss.si/kn/2020, in da do tega 
roka na agencijo pošljejo morebitne pripombe.

JAKpozivavseavtorje,kibodouveljavljalipravico
doknjižničneganadomestilavoblikidenarnihprispev-
kovživečimavtorjemknjižničnegagradivazaizposojo
njihovihdel, daod7. februarja2020naspletni strani
www.jakrs.si izpolnijo vlogo v elektronski obliki. Izpol-
njeno vlogo morajo nato natisniti in podpisano najka-
snejedo10.marca2020poslatispriporočenopoštoali
jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na 
naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 
Metelkova ulica 2b, 1000 Ljub ljana.

Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prej-
me,predenseiztečerokzavložitevvlog.Česevloga
pošljepriporočenopopošti,sezadanprejetjaštejedan
oddajenapošto.Nepravočasnevlogebodonapodla-
gi129.členaZakonaosplošnemupravnempostopku
(UradnilistRS,št.24/06–uradnoprečiščenobesedilo,
105/06–ZUS-1,126/07,65/08,8/10in82/13)izločene
iznadaljnjeobravnavessklepomozavrženju.

Druge objave

JAK bo po poteku roka za vložitev vlog skladno
zdoločbamiPravilnikapripravilaizračune,kolikosred-
stevsenameniposameznimvrstamknjižničnegagra-
diva ter koliko sredstev prejmejo posamezni avtorji ter 
izdala odločbe o višini knjižničnega nadomestila, ki
bodovročeneposameznimavtorjem.Napodlagipreje-
tihodločbbodoupravičencidoknjižničneganadomestila
agencijisporočilišepodatke,potrebnezaizplačiloknji-
žničneganadomestila.

Dodatneinformacijeoizvajanjuknjižničneganado-
mestilasonavoljonaspletnistraniJAK(www.jakrs.si)in
včasuuradnihurpripristojnemsvetovalcuMihiMarinču
(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)napodlagiZakonaoJavniagen-
ciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št.112/07,40/12–ZUJFin63/13),Zakonaouresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št.77/07–uradnoprečiščenobesedilo,56/08,4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pra-
vilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega 
razpisaspodročjaknjige(UradnilistRS,št.107/15)ter
PravilnikaostrokovnihkomisijahJavneagencijeSlo-
venije(UradnilistRS,št.62/18)objavljaJavni poziv 
za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti 
v tujini za leto 2020 (v nadaljevanju: JP1-MOBIL-
NOST 1-2020).

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

Rokzaoddajoprijavzačnetečizdnemobjaveob-
vestila 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. 101-57/2019-6 Ob-3695/19
Pravila sindikata Elma TT neodvisnost, Cesta 

24. junija 23, 1231 Ljub ljana – Črnuče, ki so bila 14. 5. 
1993 vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni 
enotiLjubljana,IzpostaviBežigradpodzaporednošte-
vilko55/1993,senapodlagiodločbeUELIzpostavaBe-
žigrad,št.101-57/2019-3zdne17.12.2019,izbrišejoiz
evidence statutov sindikatov.

Št.101-58/2019-5 Ob-1151/20
Spremembe Statuta sindikata Pergam – Delo d.d., 

ssedežemDunajska c. 5, 1000 Ljub ljana (skrajšano 
ime: Sindikat Pergam – Delo),kijevhrambipriUpravni
enotiLjubljana,IzpostaviBežigrad,podzaporednošte-
vilko55/2005,sevpišejonapodlagiodločbeUELIzpo-
stavaBežigradšt.101–58/2019-3zdne19.12.2019,
zdnemizdajeteodločbe.

Evidence sindikatov
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 Ob-1258/20
Ime medija: RADIO ANTENA CELJE;

ANTENAC, RADIOANTENA VELENJE;ANTENA V,
ROCKMARIBOR.

Izdajatelj:Šprahd.o.o.,Škofjavas51b,3211Ško-
fjavas.

Direktor: Robert Šprah.
Lastnik:RobertŠprah,Škofjavas51b,3211Škofja

vas(70%),PetPetd.o.o.,Celovška150,1000Ljubljana
(10%),Optimediad.o.o.,Celovška150,1000Ljubljana
(10%), Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje
(10%).

 Ob-1284/20
Imemedija:Radio1Krim;ENAVR.
Izdajatelj: Intertehd.o.o.,VnanjeGorice,Požarni-

ce78H,1351BrezovicapriLjubljani.
Direktor:DamjanRus,TomažČop.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000

Ljubljana(75%),DamjanRus,VnanjeGorice,Požarni-
ce78H,1351BrezovicapriLjubljani(25%).

 Ob-1285/20
Imemedija:PortalPlus.
Izdajatelj: NSM d.o.o., Tehnološki park 24, 1000

Ljub ljana.
Direktor:PetraOfentavšek.
Prokurist:NikolaŠutić.
Lastnik:DejanSteinbuch,Bilečanskaulica2,1000

Ljubljana (75%),NikolaŠutić,Ziherlovaulica2,1000
Ljubljana(25%).

 Ob-1286/20
Imemedija:Radio2,EkstraFM,Radio2Dalma-

tinskaglasba,Radio2Hrvaškaglasba,Radio2Srbska
glasba, Radio 2 Balkan, Radio 2 Slovenska, Radio 2 
Popevke,Radio2Romantičnaglasba,Radio2Italijan-
ska glasba.

Izdajatelj: RADIO 2 d.o.o., Stegne 11 B, 1000 Ljub-
ljana.

Direktor:MojcaPušlar.
Lastnik:R2INVESTICIJE, investiranje,d.o.o.,Ci-

ril-Metodovtrg18,1000Ljubljana(100%).

 Ob-1287/20
Imemedija:RADIOBOB,RADIOBOBHardrock,

RADIO BOB Klasik Rock, RADIO BOB Ljubezenski
Rock.

Izdajatelj: Radio 3, d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub-
ljana.

Direktor:TomažČop.
Lastnik:Infonetmediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana.

 Ob-1288/20
Ime medija: Radio Antena, Radio Antena Savinjska; 

ANTSAV,RadioAntenaBalkan,RadioAntena80ta,Ra-
dioAntena90ta,RadioAntenaTOP100,RadioAntena 

Objave po Zakonu o medijih

TOP40,RadioAntenaLove,RadioAntenaDisco,Ante-
naRock,AntenaPromet24,AntenaNovice24.

Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne 11B, 1000 
Ljub ljana.

Direktor:TomažČop,AndrejVodušek.
Lastnik:InfonetMediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana.

 Ob-1289/20
Imemedija:Radio1Gorenjska;ENAGO,Radio4.
Izdajatelj: Radio Belvi, d.o.o., Stritarjeva ulica 6, 

4000Kranj.
Direktor:BoštjanŽagar.
Prokurist:NatašaHarej.
Lastnik:InfonetMediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana.

 Ob-1290/20
Imemedija:RADIOGEOSS.
Izdajatelj:RadioGeoss,d.o.o.,Valvazorjev trg3,

1270 Litija.
Direktor: Špela Mahkovec.
Lastnik:JožeMahkovec,BregpriLitiji7,1270Litija

(50%),MijaMahkovec,UlicaSergejaMašere7,6000
Koper-Capodistria(50%).

 Ob-1291/20
Imemedija:RadioKranj–Gorenjskimegasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj, d.o.o., Stritarjeva ulica 6,

4000Kranj.
Direktor:TomažČop.
Prokurist:FranciValjavec,NatašaHarej.
Lastnik:InfonetMediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana(89,9968%),RadioKranjd.o.o.,Stritarjevaulica6,
4000Kranj(10,0032%).

 Ob-1292/20
Imemedija:Radio1DAB,RadioMaxi.
Izdajatelj:RADIOMAKSId.o.o.,Prešernovaulica3,

9240 Ljutomer.
Direktor:TomažČop.
Prokurist:AndrejVodušek.
Lastnik: Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3,

9240 Ljutomer (34,3150%), Infonetmedia d.d.,Steg-
ne11B,1000Ljubljana(65,685%).

 Ob-1293/20
Imemedija:Radio1107,9;ENALJ,Radio1Bela

Krajina;ENABK,Radio1Celjskival;ENACEL,Radio1
Dolenjska;ENANM,Radio1Krvavec;ENAKR,Radio1
Obala;ENAKP,Radio 1Pomurje;ENAMS,Radio 1
Portorož;ENAPO,Radio1Primorska;ENANG,Ra-
dio1Ptuj;ENAPTUJ,Radio1Savinjska;ENASAV,Ra-
dio1Štajerska;ENAMB,RockCelje,Radio3,Radio1
Hrvaškaglasba,Radio180ta,Radio190ta,Radio1
2000,Radio1TOP100,Radio1HITMIX,Radio1Lju-
bezenske, Radio 1 top 40, Radio 1 Disco, Radio 1 Rock, 
Radio 1 Slovenske, Radio 1 prometni radio, Radio 1 non 
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stopnovice,Radio1Parlament,Radio1Jazz,Radio1
Urban,KafeRadio.

Izdajatelj:RadioPro1d.o.o.,Rozmanovacesta34,
8000Novomesto.

Direktor:TomažČop.
Prokurist:AndrejVodušek.
Lastnik:InfonetMediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana(100%).

 Ob-1294/20
Imemedija:RADIO1KOROŠKA,RadioBrezje.
Izdajatelj:RadioRadljed.o.o.,Mariborskacesta8A,

2360 Radlje ob Dravi.
Direktor:MojcaPušlar.
Lastnik:R2INVESTICIJE,investiranje,d.o.o.

 Ob-1295/20
Ime medija: Radio ROBIN.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5, 

5000NovaGorica.
Direktor:TomažČop.
Prokurist:NatašaHarej.
Lastniki:Infonetmediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana(100%).

 Ob-1296/20
Imemedija:RADIOTRIGLAV.
Izdajatelj:RadioTriglavJesenice,d.o.o.,TrgToneta

Čufarja4,4270Jesenice.
Direktor:NatašaHarej.
Prokurist:FranciValjavec.
Lastnik:ObčinaJesenice,Cestaželezarjev6,4270

Jesenice(5,4686%),ObčinaŽirovnica,Breznica3,4274
Žirovnica (1,0191), Infonet media d.d., Stegne 11B,
1000Ljubljana(92,4932%).

 Ob-1297/20
Imemedija:Radio1Ribnica;ENARIB.
Izdajatelj:RadioUrband.o.o.,Vrvarskapot3,1310

Ribnica.
Direktor:TomažČop.
Lastniki:InfonetMediad.d.,Stegne11B,1000Ljub-

ljana.

 Ob-1298/20
Imemedija:R1TV,AKTV.
Izdajatelj:VISUALRADIOsvetovanjeinprodukcija

d.o.o., Stegne 11B, 1000 Ljub ljana.
Direktor: Leo Oblak.
Lastnik: Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje

(100%).

 Ob-1299/20
Imemedija:TelevizijskiprogramVaškanal.
Izdajatelj:TelevizijaNovomestod.o.o.
Družbenikizvečkot5%deležemkapitalaaliuprav-

ljavskihoziromaglasovalnihpravic:MestnaobčinaNovo
mesto,Seidlovacesta1,Novomesto,IrenaVide,Gotna
vas26,Novomesto,Krka,Tovarnazdravil,d.d.Novo
mesto,Šmarješkacesta6,Novomesto,TelevizijaNovo
mesto,Podbevškovaulica12,8000Novomesto.

Odgovornaosebaizdajatelja:IrenaVide.
Nadzorniorgan:skupščina.

 Ob-1300/20
Imemedija:TelevizijaMedvode.
Izdajatelj:KabelskatelevizijaMedvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandantaStaneta12,1215Medvode–100%.
Imenačlanovsvetazavoda:JanezStrojan(predsed-

nik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik,
VidaBališ,BraneKrižaj,ZoriBartol,DominikOmejc,Ka-
relVernik,NatašaPredalič,JanezVidmar,MilošJenko.

Direktorzavoda:IztokPipan.
Odgovornaurednica:SilvanaKnok.
Virifinanciranja:lastniprihodkiizposlovanja.

 Ob-1301/20
Imemedija:Gorenjskatelevizija–GTV.
Izdajatelj:TELE-TVD.O.O.,Oldhamskacesta1A,

4000Kranj.
Direktor:IztokŠkofic.
Lastnik: 100% Iztok Škofic, Golniška cesta 113,

4000Kranj.

 Ob-1302/20
Imemedija:NOVA,LIZA/MAJA,Dom2/Moje lepo

stanovanje.
Izdajatelj:TRETJEREVIJEd.o.o.,Vevškacesta52,

1260Ljubljana-Polje.
Večkot5%kapitalainupravljavskihoziromagla-

sovalnihpravicimajo:MEDIA24d.o.o,Vevškacesta52,
1260Ljubljana-Polje–100%.

Odgovornaosebaizdajatelja:IgorKlun,direktor.

 Ob-1303/20
Ime medija: Naš dom, Lep vrt, Science Illustrated, 

HistoryIllustrated,KIH,KIHSudoku,Obrazi,LadyKri-
žanke.

Izdajatelj: MEDIA PARTNER d.o.o., Vevška
cesta52,1260Ljubljana-Polje.

Večkot5%kapitalainupravljavskihoziromagla-
sovalnihpravicimajo:SVET24d.o.o,Vevškacesta52,
1260Ljubljana-Polje–100%.

Odgovornaosebaizdajatelja:IgorKlun,direktor.

 Ob-1304/20
Imemedija:REPORTER,REPORTERMAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška

cesta52,1260Ljubljana-Polje.
Večkot5%kapitalainupravljavskihoziromagla-

sovalnihpravicimajo:TaraMilikić,Zvezda1,1210Ljub-
ljana-Šentvid–100%.

Odgovorna oseba izdajatelja: Silvester Šurla, di-
rektor.

 Ob-1305/20
Ime medija: Dober tek.
Izdajatelj: DEDAL d.o.o., Vevška cesta 52, 1260

Ljubljana-Polje.
Lastnikiznajmanj5%deležemkapitalaaliupravljal-

skihoziromaglasovalnihpravic:30%–DarkoPetelin,
KamnikpodKrimom103A,1352Preserje,20%–DEDAL
d.o.o.,Vevškacesta52,1260Ljubljana-Polje,10%–Ur-
škaPetelin,Miklošičevacesta26,1000Ljubljana,40%
–SVET24d.o.o.,Vevškacesta52,1260Ljubljana-Polje.

Odgovornaosebaizdajatelja:UrškaPetelin,direk-
torica.
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 Ob-1320/20
Ime medijev: MojRadio, Moj Radio 1.
Izdajatelj, upravljalec in lastnik je Boris Sušin, s.p., 

Kidričeva2b,3320Velenje.

 Ob-1324/20
Vskladu s 64. členomZmedobjavljamo, da ima

družba Megaline d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana,
100% lastniški inupravljalskideležvdružbiRGAMA
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljub ljana, ki je izdajatelj 
radijskegaprogramaRadioEkspres.
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

1913I3651/2019 Os-1118/20
OkrajnosodiščevLjubljanijevizvršilnizadeviupnika

AndrejaShäffer,EMŠO2204965505298,Gulmstrasse3,
Oberagari Kanton Zug, ki ga zastopa zak. zast. Javni
štipendijski,razvojni,invalidskiinpreživninskiskladRe-
publike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljub ljana; Mascha 
Schäffer,EMŠO2811998505297,Gulmstrasse3,Obe-
ragariKantonZug,kigazastopazak.zast.Javništipen-
dijski,razvojni,invalidskiinpreživninskiskladRepublike
Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana; Tina Shaffer,
EMŠO1703000505271,Gulmstrasse3,OberagariKan-
tonZug,kigazastopazak.zast.Javništipendijski,razvoj-
ni, invalidski in preživninski skladRepublike Slovenije,
Dunajskacesta20,Ljubljana,zoperdolžnikaMarkaŠin-
kovec,EMŠO0408967500177,Mazijevaulica5,Ljub-
ljana–dostava,zaradiizterjavepreživninesklenilo:

DolžnikuŠinkovecMarku,EMŠO0408967500177,
senapodlagi82.členaZakonaopravdnempostopku
–ZPPvzvezis15.členomZakonaoizvršbiinzavaro-
vanju–ZIZpostavizačasnazastopnica.

ZazačasnozastopnicosepostaviBaškovičDesi-
ree,Trdinova8,1000Ljubljana.

Začasnazastopnicabozastopaladolžnikavsedo
takrat,doklerdolžnikalinjegovpooblaščenecnenasto-
pipredsodiščemoziromadoklerorgan,pristojenzasoci-
alnezadeve,nesporočisodišču,dajepostavilskrbnika.

OkrajnosodiščevLjubljani
dne 13. 1. 2020

0033VL7794/2018 Os-1043/20
OkrajnosodiščevVelenjujevizvršilnizadeviupni-

ka Komunalno podjetje Velenje Izvajanje komunalnih
dejavnosti, d.o.o., Koroška cesta 37B, Velenje, ki ga
zastopazak.zast.Mag.GašperŠkarja,protidolžniku
Dennisu Pajk, Ulmerstrasse 316, Stuttgart, Nemčija,
zaradi izterjave 153,45 EUR s pp, na podlagi določb
4.točkedrugegaodstavka82.členaZakonaopravd-
nempostopkuvzvezis15.členomZakonaoizvršbiin
zavarovanju,dolžnikuDennisuPajku,postavilozačasno
zastopnicoMajoŠerc,odvetnicovVelenju.

Postavljenazastopnicabozastopaladolžnikavpo-
stopku,doklerdolžnikalinjegovpooblaščenecnena-
stopitapredsodiščemoziromadoklerorgan,pristojen
zasocialnezadeve,nesporoči,dajepostavilskrbnika.

OkrajnosodiščevVelenju
dne 7. 1. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D172/2018 Os-3713/19
Vskladus142.ačlenomZakonaodedovanjuvas

obveščamoozapuščinibrezdedičev.
Podatkiozapustniku:DušanUrekar, rojen26.2.

1936, EMŠO 2602934501044, nazadnje stanujoč Jo-

Objave sodišč

vanaPopovića56,11460Barajevo,Srbija,umrl18.8.
2012 v Beogradu, Srbija.

Opravilnaštevilkazapuščinskezadeve:D172/2018.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko

Slovenijo(9.členZakonaodedovanju),čenobenupnik
nebopravočasnovložilzahtevezaprenoszapuščine
vstečajnomasostečajazapuščine.RepublikaSlovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatkeopremoženju,kisestavljazapuščino,inzapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklicazahtevajo,dasezapuščinabrezdedičevprenese
vstečajnomasozapuščinebrezdedičevvskladuzdo-
ločbami142.bčlenaZakonaodedovanju.

OkrajnosodiščevBrežicah
dne 9. 12. 2019

D854/2019 Os-1169/20
PriOkrajnemsodiščuvCeljujevtekuzapuščinski

postopek po pok. Alojzu Briclju, tiskarju, nazadnje upo-
kojencu, rojenemu 24. 7. 1952, državljanu Republike
Slovenije, samskemu, umrlemu 27. 11. 2019, nazadnje 
stalnostanujočemuGoreljce20,Radeče.

Vzapuščinskempostopkujedednopraviconapod-
lagi oporoke uveljavljala oseba, ki z zapustnikom ni v so-
rodstvenem razmerju. Iz spisovnega gradiva izhaja, da 
zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pra-
vicanapodlagizakonakotdedičemprvegaalidrugega
dednegareda.Pozbranihpodatkihjeimelzapustnikvsaj
enodedinjotretjegadednegareda,vendarsodiščuniso
znani njeni podatki in podatki o tem, ali obstojijo še druge 
osebe,kisodijovkrogzakonitihdedičevtretjegadednega
reda in ki bi lahko uveljavljale dedno pravico po zapustni-
ku oziroma se izrekle o veljavnosti zapustnikove oporoke.

Sodiščenapodlagi206.členaZakonaodedova-
njupozivavse,kimislijo,daimajopravicododediščine
napodlagizakonaalioporoke,dasepriglasijosodišču
venemletuodobjaveoklicanaoglasnideskisodiščain
vUradnemlistuRS.Popretekutegarokabosodiščeza-
puščinskipostopeknadaljevaloteropravilozapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

OkrajnosodiščevCelju
dne 17. 1. 2019

D 257/2019 Os-3270/19
OkrajnosodiščevGrosupljem,Adamičeva6,1290

Grosuplje,vzapuščinskizadevipopokojniAngeliKraljič,
roj.18.6.1935,umrla4.9.2019,nazadnjestan.Gabrovka
priZagradcu18,IvančnaGorica,sodiščezapotrebeizdaje
sklepaodedovanjuizdajaoklicneznanimdedičem.

Podoslejznanihpodatkihjebilazapustnicaobsmr-
ti samska, brez otrok in brez drugih sorodnikov.

Stemoklicemsodiščepozivaneznanededičepo
pokojni, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagizakona,najsepriglasijosodiščuvrokuenega
leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani 
sodiščainvUradnemlistuRS.

Popretekuenegaletabosodiščeopravilozapuščin-
sko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

OkrajnosodiščevGrosupljem
dne 22. 10. 2019
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A 443/1919 Os-1113/20
IvanCah,sinAndreja, roj.19.9.1846,nazadnje

stanujoč vDekanih,Rižana 45, ki je umrl dne 17. 3.
1919 in ni zapustil oporoke.

Tisti,kimislijo,daimajopravicododediščine,naj
sepriglasijosodiščuvenemletuodobjavetegaoklica.

Vpredmetnizapuščinskizadevinisoznanivsiupra-
vičencidodedovanjazapustnikoveganaknadnonajde-
negapremoženja.Sodiščenerazpolagaspodatkiode-
dičihpopok.FrančiškiCah,ženipok.zapustnikovega
sinaAntonaCahaterodedičihpopok.zapustnikovem
vnukuAlbertu(Humbertu)Kocjančičuinpok.zapustni-
kovivnukinjiMarijiLidijiKocjančič.Slednjadvastabila
polegBožičaKocjančičaotrokapok.zapustnikovehčer-
keMarijeCah,por.Kocjančič.

Česepopretekuenega letaodobjaveoklicane
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
NeznanimdedičemjebilpostavljenskrbnikAntonMed-
ved,Šared28h,6310Izola.

OkrajnosodiščevKopru
dne 14. 1. 2020

D556/2019 Os-3658/19
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopekpodne7.5.2019umrlemMatjažuGeršaku,roj.
12.9.1968,državljanuRepublikeSlovenije,nazadnje
stanujočemuRudarjevo23,ČrnanaKoroškem.

KersejeedinadedinjaI.dednegaredaodpovedala
dedovanju, pokojni popoizvedbah sodiščani zapustil
nobenega dediča II. dednega reda, sodišču pa niso
znanipodatkiopotencialnihdedičihIII.dednegareda,
sodiščenapodlagi206.členaZakonaodedovanju(ZD)
vse,kimislijo,da imajopravicododediščineoziroma
do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokoj-
nemMatjažuGeršakupoziva,dasepriglasijosodišču
venemletuodobjavetegaoklica.Popretekutegaroka
bosodiščezapuščinskipostopeknadaljevaloinzaklju-
čilonapodlagirazpoložljivihpodatkovvspisu.

OkrajnosodiščevSlovenjGradcu
dne 13. 12. 2019

Oklici pogrešanih

N 94/2019 Os-1167/20
PriOkrajnemsodiščuvCeljujebilnapredlogpredla-

gatelja Dušana Debenak, Primož pri Šentjurju 30a,
Šentjur, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve 

pogrešaneganasprotnegaudeležencaAlojzaKordon,
Rečica,Laško,rojen23.5.1897vZgornjiRečici,Laško,
za mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem po-
stopku, poziva sodišče pogrešanega oziroma vse, ki
kajvedoonjegovemživljenju,datovrokutrehmese-
cevpoobjavi tegaoglasasporočijo sodišču, sicerbo
sodiščepopretekutegaroka,pogrešanegarazglasilo
za mrtvega.

OkrajnosodiščevCelju
dne 20. 1. 2020

N 22/2019 Os-1153/20
OkrajnosodiščevCerknicivodinepravdniposto-

pek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa 
Državnoodvetništvo,Šubičeva2,Ljubljana,zarazglasi-
tevdomnevnopogrešanegaVekoslavaGrabrijana(tudi:
LojzeGrabrijan,vzemljiškiknjigivpisankotGrabrijani),
rojenega26.1.1867vkrajuVipava,zamrtvega.Opo-
grešanemvesodišče,dajesinMatijeGrabrijanainMa-
rijeGrabrijan,rojeneŽabkar,indajebilonjegovorojstvo
vpisanovmatičnihknjigahvVipavi,nipatamvpisano,
dabisklenilzakonskozvezoindabiumrl.Znanoješe
to,dajebilpogrešaninotarskiuradnikvLožuinjeleta
1899kupilnepremičninovkatastrskiobčiniStaritrgpri
Ložu (grezaparcelošt.106,k.o.1637–Stari trgpri
Ložu).

Sodiščepozivavse,kikajvedooživljenjualismr-
tidomnevnopogrešanegaVekoslavaGrabrijana(tudi:
LojzetaGrabrijana),najtosporočijosodiščuvtrehme-
secihodobjavetegaoklica.Popretekutegarokalahko
sodiščepogrešanegarazglasizamrtvegaindoločiver-
jetni datum njegove smrti.

OkrajnosodiščevCerknici
dne 16. 1. 2020

N48/2019 Os-1108/20
OkrajnosodiščevKamnikuvodinapredlogpredla-

gateljaMirkaKvas,ZalogpriCerkljah43,4207Cerklje
na Gorenjskem, postopek o razglasitvi pogrešanega
Frančiška Gerkmana, roj. 2. 11. 1858 v Tunjicah, za
mrtvega.

Sodiščepozivapogrešanoosebooziromavse,ki
kajvedoonjegovemživljenju,davroku3mesecevpo
objavitegaoklicatosporočijosodiščualiskrbnicizapo-
sebenprimerodvetniciSuzaniMikličNikič,Ljubljanska
cesta102,Domžale.

Popretekutegarokabosodiščepogrešanegaraz-
glasilo za mrtvega.

OkrajnosodiščevKamniku
dne 13. 1. 2020
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Drugo preklicujejo

AjazajAlban,ŠCC,PotnaLavo22,Celje,certifikat
NPK:Izvajalecbetonskihdel,št.IBD-08/632,izdajatelj
ŠolskicenterCelje,letoizdaje2008.gnt-341452

ALEKSANDERHORVAT s.p.,Globoko pri Šmar-
ju 12, Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 013703/002, 
za kamion, reg. št. CE-LR-015, veljavnost do 13. 4.
2020. gnj-341462

ALEKSANDERHORVAT s.p.,Globoko pri Šmar-
ju 12, Šmarje pri Jelšah, izvod licence, št. 013703/001, 
za kamion, reg. št. CE-MS-296, veljavnost do 13. 4.
2020. gni-341463

ATKKASTELECLADOS.P.,Adamičevacesta57,
Grosuplje,izvodlicence,št.015311/026,zavoziloRe-
nault, reg.št.LJ36-LFU,veljavnostdo21.12.2022.
gnr-341454

Ferk Iztok,Koroškaulica8,SlovenjGradec,digi-
talnotahografskokartico,št.1070500045265000,izdal
Cetis Celje d.d. gne-341467

Ilišević Nikola, Kozarska 217, 78405 Bo-
sanska Gradiška, digitalno tahografsko kartico,
št.1070500038141001,izdalCetisCeljed.d.gns-341453

Meljova Mevlud, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja,
št.IZO-07/2342,izdajateljŠolskicenterCelje,letoizda-
je 2007. gnc-341469

MellovaTefik,ŠCC,PotnaLavo22,Celje,certifikat
NPK:Izvajaleczidanjainometavanja,št.IZO-07/2576,
izdajatelj Šolski center celje, leto izdaje 2007. 
gnd-341468

MERI INŽENIRINGd.o.o.,UlicaKamniško-zasav.
odreda6,Kamnik, certifikatNPK: Izvajalec zidanja in
ometavanja, št. 5820.009.3.1-9/2015-14391, izdan na
imeMirsadZilkić,izdajateljŠolskicenterCelje,letoiz-
daje 2015. gnz-341471

OŠBRANIK,Branik31,Branik,digitalnotahograf-
sko kartico, št. 1070500057995000, izdal Cetis Celje 
d.d., na ime Marko Curk. gnf-341466

Preklici

PAVČNIK,d.o.o.,Partizanskacesta59,DolpriHrastni-
ku,digitalnotahografskokartico,št.1070500042884000,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Matej Korotančnik.
gnl-341464

PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o., Mednaro-
dni prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence,
št.GE008452/03161/017,zavlečnovozilo Iveco, reg.
št.GONL-432,veljavnostdo23.12.2021.gnl-341460

PrislanMatej,Koresovaulica12,Maribor,dijaško
izkaznico,št.24FO44D5.gng-341465

TIMEXTRANS,d.o.o.,Ljubljanskacesta60A,Ce-
lje,izvodlicence,št.GE10954/00378/002,veljavnostdo
15. 1. 2023. gnk-341461

VALTERLUZNIKS.P.,UlicaAlbinaRejca10,Tol-
min,potrdilozavoznika,št.011717/SŠF65-2-4954/2016,
izdanonaimeAmirTerzić,veljavnostod18.11.2016do
6. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gnq-341455

VALTERLUZNIKS.P.,UlicaAlbinaRejca10,Tol-
min,potrdilozavoznika,št.015402/RB65-3-5618/2018,
izdanonaimeNedeljkoSamardžić,veljavnostod28.11.
2018 do 30. 10. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. gnp-341456

VALTERLUZNIKS.P.,UlicaAlbinaRejca10,Tol-
min,potrdilozavoznika,št.015402/AĆ65-2-510/2019,
izdano na imeSakibHajdarević, veljavnost od 25. 1.
2019 do 19. 12. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. gno-341457

VALTERLUZNIKS.P.,UlicaAlbinaRejca10,Tol-
min, potrdilo za voznika, št. 011717/RB65-2-2769/2014, 
izdanonaimeSenaidAhmetspahić,veljavnostod23.6.
2014 do 6. 11. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije. gnn-341458

VALTERLUZNIKS.P.,UlicaAlbinaRejca10,Tolmin,
potrdilozavoznika,št.015402/BGD65-3-3167/2019,iz-
danona imeNikoBrljić,veljavnostod28.6.2019do
15.8.2019,izdajateljObrtno-podjetniškazbornicaSlo-
venije. gnm-341459

ZADRAŽNIKTRANSPORT,d.o.o.,Ljubija87,Mozirje,
izvodlicence,št.GE010025/08148/008,zatovornovozilo,
reg.št.LJBF406,veljavnostdo8.8.2023.gnb-341470
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